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Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.

REQUEIRO, nos teÍmos que Íegem o afi. 748,IV, do Regimento Interno desta Casa de

Leis, seja encaminhado expediente ao Excelentíssrmo Senhor Rodrigo Maia, Presidente da

Càmala dos Deputados, BrasíliafDF, solicitando suas providências iunto às comissões

peÍmanentes da Casa, para de celeddade no pÍocesso de análise do proieto de lei que prevê a

gratuidade da Cartetta Nacional de Habiütação - CNH, pâÍa pessoas de baixa tenda, para fins
de ser o referido projeto inserido com urgência na patta de votação da Càmata.

REQUEIRO ainda, de-sê ciência deste para todos os Deputados Federais da Bancada do
Parunâ na Càmara.

É o qr. Requer. Sala das Sessões.

C 10 de julho de2020.

u.:l; i?l tr dq §aasavri

V

Justifrcação

/PSC

t. .. $T' ,íJ

Senhor Presidente Roddgo Maia, Tomo a überdade como Vereadot rn Càmara
Municipal de Cascavel/PR, pata encaminhar essa propostâ legislativa as suas considerações, tendo em
vista que o pÍojeto de lei que esta tramitando peÍaÍrte as comissões peÍmanentes da Câmara dos
Deputados, é de sua impotânciâ e que vai beneÍiciar milhões de pessoas no Brasil. Â gtatuidade da

CNH para pessoas de baixa renda, tÍ^z um ahvto para essas pessoâs.

Setão milhares de pessoas que ho)e se encontÍam em situação ftnanceta complicada,
devido a vâríos fatores, que poderão adquirir sua CNH, na qual uâ tazer seguÍançâ quando da enúada
em posto de trabalhos, umâ vez que mütas empresas que hoje estão conttatando, exigem a CNH como
um dos requesitos paÍa a vaga. Podemos citar arnda que mútos jovens no inicio da sua vida
proFrssional, não possuem condições de"fazer a çarteita de mototista" devido não possuítem tenda e

nem empÍego pata essa situação.

Posto isto, importante que Vossa Excelência possa colaboÍar com a celeridade desse

projeto, bem como, encaminhaÍ a bancada de deputados do Estado do Paranâ, para conhecimento e

aprovação.

Espero, pois, contaÍ com sua especial atenção ao solicitado.
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