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PROJETO DE LEI NO I 2019
AUTOR: DEPUTADO BELARMINO t/ffS - PP

DISPOE sobre a dísponibilizaçáo por
locadoras de veículos, de cadeirinha auxiliar e assento
elevado, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS,

Faço saber a todos os habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas decretou e eu sanciono a presente

L E I:

1o - As empresas locadoras de veículos que prestarem serviços no Estado do
Amazonas deverão disponibilizar aos locatários cadeiriúa auxiliar e assento elevado para o
transporte de crianças.

2o - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei

3o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

S.R. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,
em 23 de abril de 2019

Deputado BELARMINO t/rVS
Líder do PP
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JUS TIF'ICAT IVA

segundo ainda o Ministério da Saúde, os acidentes de trânsito são

(ao Projeto de Lei que DISPÕE sobre a disponibilização por locadoras de veículos, de
cadeirinha auxiliar e assento elevado, e dá outras providências).

De antemão, devo ressaltar que no Estado do Paraná projeto de igual teor foi aprovado na Assembleia
daquele Estado e sancionado pelo Poder Executivo, tornando-se úei n' 19.4971201g, em vigor.

o objetivo desta propositura é disponibilizar aos clientes de locadoras de veículos que possuem filhos
menores de 10 anos, cadeirinha auxiliar e assento elevado, para garuntir o transporte de crianças demaneira segura nos veículos locados.

Conforme prevê a Resolução no 22712008, do CONTRAN, pü&transitar em veículos automotores, os
menores de dez anos de idade deverão ser transportados usando individualmente cinto de segurança ou
sistema de retenção equivalente, reduzindo ássim o risco ao usuário em caso de colisão ou de
desaceleração repentina do veículo, excetuando-se os veículos de transporte coletivo, os de aluguel, os
de transporte autônomo de passageiros (taxi) e os demais veículos com peso bruto total ou superior a
3.51.

Importante salientar que os veículos de. lluguel não dgvem ser confundidos com veículos de
lqcadora, pois estes não são da categoriu,,ulugu uru
cinza e não vermelha. Assim o locatrírio não pagapelo transporte durante o período de lócação Ë sim
pela posse do veículo, o qual durante esse períodó é utilizado como se lhe pertencesse.

Dessa forma é imprescindível que as locadoras de veículos disponibilizemo equipamento aqui em tela
aos clientes, proporcionando segurança as crianças, bem como evitando a impõsição de multas aos
locatarios.

Este projeto prevê uma ação simples, mas que podem salvar vidas como comprovam estudos sobre ouso das cadeirinhas e de assentos elevados no transporte de crianças. Segundo relatório da
Otganização Mundial de Saúde, o Brasil reduziu em 36Yo o número de mortes dúrianças de (0 a 10
anos) no trânsito na última década. O Ministério da Saúde também revela que 70oÁ das mortes e 90%
das lesões de crianças em acidentes de trânsito poderiam ser evitadas se os pais transportassem os
filhos nesses equipamentos.

cnanças por causas externas. Além disso cerca de 7 mil de0
a principal causa de mortes de
a 4 anos morrem e outras 40 mil

ficam feridas em acidentes de trânsito todos os anos no Brasil.
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Esta propositura, vma vez aprovada,
Estado do Amazonas.

com certeza contribuirâ parc reduzit índices dessa natureza no

Diante de todo o exposto conto a anuência dos Nobres Pares para aprovação desta propositura que
tem por objetivo maior SALVAR VIDAS.

S.R. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AI/.AZONAS, em
23 de abril de 2019.

BELARMINO LINS
Líder do PP Ì-

Av' Mário Ypiranga Monteiro (antiga Recife), no 3.950 - Ed. Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque -
CEP: 69.050-030 - Parque Dez de Novembro - Manaus /AM

Tels: (92) 3183-4444 I 3183- 4445
www.aleam. gov.br


