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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1o Fica estabelecida a permissão aos alunos de autoescolas, que tenham

algum tipo de deficiência fÍsica, que utilizam o seu proprio automovel particular,

nos exames práticos, para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação -
CNH, em todo territorio do Estado do Amazonas.

Parágrafo Ún'ico. O veículo que se refere o "caput", deverá estar em nome do

habilitando, tendo ainda que estar em perfeitas condiçÕes de trafegabilidade,

sendo adaptado a sua deficiência física e/ou motora.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MANAUS 29 DE ABRIL DE 2019.

DO AMAZONAS,

Dra. Mayara Pinheiro Reis
Deputada- PP

2u Vice Presidente

DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO PARA OS
DEFICIENTES FÍSICOS UTILIZAREM O SEU
AUTOMOVEL ADAPTADO, PARA
PRESTAR A PROVA PRÁTICA EXIGIDA
PELO DETRANIAM, NA OBTENçÃO DA
CARTETRA NACTONAL DE HAB|L|TAçÃO -
CNH, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, Senhores(as) Deputados(as), o direito a
permissão de dirigir , bem como tudo que se relacione ao trânsito está regrado

no Codigo Nacional de Trânsito, instituído pela Lei Federal n" 9.503, de 23 de

Setembro de 1997 e suas alterações posteriores.

Apesar de ter sido votada pela ex-presidente Dilma Rousseff

uma resolução aprovada no congresso nacional, que disponha que as

autoescolas providenciassem em sua frota, veículos adaptados para

deficientes físicos não obteve sucesso.

Tal medida foi inserida na Lei n' 13.146115, Lei Brasileira de

inclusão a Pessoa com Deficiência, apesar da boa vontade do congresso, o

projeto mão logrou êxito; mesmo não tendo uma normativa federal que obrigue

às autoescolas a adaptar seus veículos para atender este público, algumas

autoescolas oferecem esse serviço diferenciado para alunos que assim

necessitem.

Apesar da boa vontade de alguns empresários, adaptar um

veículo para garantir a mobilidade de um cadeirante, ou outra deficiência

similar, é algo que custa caro, algo em torno de 30 a 40 mil reais por veículo.

Considerando o momento de crise que nosso país atravessa,

há pelo menos 04 (quatro) anos, não sendo diferente em nosso Estado, com

uma recessão considerável, apresentamos o presente projeto, que tem como

base, facilitar a vida de inúmeros alunos de autoescolas que necessitam

trafegar de formá regular e segura, munidos com sua Carleira Nacional de

Habilitação cNH e, uma vez que esses deficientes, investiram um

considerável recurso, para adaptar seus veículos, à sua deficiência, que os

mesmos possam utilizá-los, para prestar seu exame prático, utilizando, desta
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forma seu próprio veículo particular, o qual está adequado à sua deficiência

específica.

Por todo o exposto, e no desejo de tornar realidade essa

demanda de muitos alunos de autoescolas, é que solicitamos o apoio e os

votos dos senhores parlamentares.

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,

MANAUS 25 DE ABRIL DE 2019.

Dra. Mayara Pin iro Reis
Deputada- PP

2a Vice Presidente
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