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Dispõe  sobre  a  concessão  de  habilitação  em
todas as categorias de pessoas surdas ou com
deficiência auditiva.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1° Fica estabelecido à concessão de habilitação nas Categorias (C, D e E) aos Surdos ou Deficientes
Auditivos.

Art. 2° A auto escola terá o encargo, para efetivar a contratação de instrutores altamente capacitados e
intérpretes  para o atendimento dos alunos.

Art. 3° O candidato com deficiência auditiva poderá solicitar intérprete de libras durante todas as etapas do
processo de habilitação.

Parágrafo Único. Para o atendimento disposto no art. 3°, não será permitida nenhuma cobrança de taxa extra
ao valor de mercado praticado.  Conforme Projeto de Lei nº 907/2021 de minha autoria. (segue anexo)

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Globalmente, não há relatos conhecidos de que motoristas Surdos sejam uma ameaça para outros usuários
da estrada nos países onde pessoas Surdas podem obter carteira de motorista, ou de que eles estejam
envolvidos em mais acidentes de trânsito ou lesões do que a população em geral. Ao contrário, segundo
estudos realizados em diversos países, é fato bem conhecido que os motoristas Surdos se envolveram em
acidentes de carro menos do que a média dos motoristas.

Nesse ponto, sendo já conhecido na nossa prática cotidiana que as pessoas surdas ou com deficiência
auditiva severa e profunda atualmente habilitados nas categorias A e B não apresentam maiores riscos ao
trânsito que os habilitados ouvintes.
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É importante reforçar que apesar de ser garantido o direito constitucional de ir e vir a todos os cidadãos, esta
garantia não é exposta claramente à população surda, portanto, há a necessidade de uma maior
conscientização para que possa garantir e aprimorar sua acessibilidade.

Diante do exposto, solicito dos meus nobres pares a aprovação desta proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Março de 2022

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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