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A LEGISL,ATIVA DC} ESTADO DO ,AN,ß,A.ZTNAS

DECRBT'¡\:

Artigo 1o - Fica estabelecido junto aos órgãos oficiais, no âmbito do Estado do
Amazonas, que as carteiras de habilitação dos condutores de veículos que exerçam
atividades remuneradas ao volante. não sejam suspensas e apreendidas pelo ór'gão
competente, Depaftamento Estadual de trânsito, Detram-Am i para garantia de
pagamento de dívidas contraídas pelos mesmos.

Parágrafo único - Entende-se como atividades remuneradas ao volante comprovadas;
Motoristas de táxis, caminhões de cargas, picl<-ups de carga, ônibus, micro ônibus,
vans, táxis de aplicativos, veículos de emergências, ( ambulâncias ) e motocicletas
( mototáxis ).

Artigo 2o - Fica estabelecido, que o departamento Estadual de Trânsito - Detram- AM,
manterá o devido cadastro dessas carteiras, não autorizando a suspensão do direito de
dirigir destes condutores, que exerçam atividades remuneradas ao volante, para garanlia
de pagamento de dívidas.

Artigo 4o - Esta Lei entra em vigor, (i0 dias após a data de sua publicação
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A presente proposição, visa resguardar o direito de dirigir, de ;notoristas que hoje
trabalham em atividades remuneradas ao volante, pois, caso tenham suas carteiras
apreendidas ou suspensas pelo Del.ram-AM, para garantia de díi,idas, estarão sendo
punidos sem chance de auferir seus ganhos para suas sobrevivências, perdendo em
muitos casos, sua única oportunidadr: de ganhar avida trabalhando honestamente.
Por causa da situação econômica pela qual vive os brasileiros, essa ¡rrofissão tem atraído
muitos pais de família que percleram seus empregos e hoje estão procui'ando
desesperadamente uma forma de sobreviver com decência.
A suspensão de CNHs, é uma forma injusta, prejudicial e nociva para quem está
sobrevivendo sob as dificuldades econômicas de nosso país, principahnente os que
exercem essa atividade remunerada, como garantia de pagamento de dívida.
Me causa perplexidade ao saber que recentemente um cidadão brasileiro teve sua CNH,
suspensa por determinação da justiça, como garantia do pagamento de dívida.
Considero essa fotma de punição, devastadora paîa a economia tlo país, pois vejo a
diminuição de grande parte da circulação financeira de um país que se encontr¿r com sua
economia desgastada e sem horizonte.

Por este motivo, clamo junto aos meus pares dessa casa, que ¿ìprovem a presente
propositura.

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em lv{anaus, 19 de junho
de 2018.
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