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ACRESCENTA O INCISO IV AO ART.2° DA LEI N°

20.637, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DISPÕE

SOBRE O BENEFíCIO DO PROGRAMA

ESTADUAL CNH SOCIAL PARA MULHERES DE

BAIXA RENDA VíTIMAS DE VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA E MEDIDAS PROTETIVAS.

. ,

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1°. O art.2° da Lei nO20637, de 12 de dezembro de 2019, passa a vigorar com o
I

acréscimo do inciso IV:

"IV- CNH FEMININA: destinada às mulheres que

possuem baixa renda, vítimas de violência doméstica e

medidas protetivas."

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa proporcionar novas oportunidades para mulheres

vítimas de violência doméstica sejam elas físicas ou psicológicas. Que

consequentemente desencadeia doenças psicológicas, prejudicando assim suas vidas
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mesmo após o fim do relacionamento abusivo, como depressão, ansiedade, estresse

pós-traumático, além de serem na maioria das vezes dependentes dos seus

companheiros em diversos fatores, como financeiramente. Após traumas citados é

necessário que essas vítimas sejam amparadas pelo Estado, garantindo assim sua

dignidade e o direito de bem estar.

Após traumas citados é necessário que essas vítimas sejam amparadas pelo

Estado, garantindo assim sua dignidade e o direito de bem estar.

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação. JJ CF/88.

É necessário criação de mais Políticas Públicas para auxiliar mulheres vítimas de

violência doméstica, a proposta em tela tem o intuito de auxilia-Ias a retomarem o

controle de suas vidas, podendo gerar oportunidade de trabalhos para as mesmas, haja

vista, a o porcentual de mulheres que são financeiramente dependentes de seus

agressores (dado complicado de se materializar por conta das barreiras que as vítimas

encontra para realizarem denúncias).

Diante do exposto, conto com o necessário apoio dos Nobres Pares para a

acolhida e aprovação do presente Projeta de Lei.

Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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PROCESSO N. 	: 2020002834 

INTERESSADO : DEPUTADA DELEGADA ADRIANA ACCORSI 

: Acrescenta o inciso IV ao art. 2° da Lei n°. 20.637, de 12 de 

novembro de 2019, que dispõe sobre o benefício do Programa 

estadual CNH Social para mulheres de baixa renda vimas de 

violência doméstica e medidas protetivas. 

RELATÓRIO 

Versam os autos sobre projeto de lei, de autoria da ilustre 

Deputada Delegada Adriana Accorsi, dispondo sobre a alteração da Lei n°. 20.637, de 

12 de novembro de 2019, que institui o Programa Social de Formação, Qualificação e 

Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores e dá outras 

providências. 

O presente projeto de lei, o qual acrescenta o inciso IV ao art. 

2° da Lei n°. 20.637/2019, cria a CNH Feminina, destinada às mulheres que possuem 

baixa renda, vítimas de violência doméstica e medidas protetivas. 

De acordo com a justificativa, o projeto de lei objetiva auxiliar 

as mulheres de baixa renda que são vítimas de violência doméstica e medidas 

protetiva a retomarem o controle de suas vidas, podendo gerar oportunidade de 

trabalhos para as mesmas, considerando o alto percentual de mulheres que são 

financeiramente dependentes de seus agressores. 

A proposição foi encaminhada a esta Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR) para análise e parecer. 

Essa é a síntese da presente propositura. 

Esclareça-se, a priori, que o conteúdo do presente projeto de 

lei encontra-se no âmbito da competência legislativa deste Parlamento, nos termos do 
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§ 1° do art. 25, da Constituição Federal, que reza que "são reservadas ao Estado as 

competências que não lhe sejam vedadas por esta Constituição". 

Assim, analisando a proposição em pauta, constata-se que ela 

é compatível com o sistema constitucional vigente, tendo em vista que foram 

observadas, neste caso, as normas que regem essa matéria. 

Por tais razões, somos pela constitucionalidade e juridicidade 

da presente propositura, e, no mérito, por sua aprovação. 

É o relatório. 

SALA DAS COMISSÕES, em 23 de junho de 2020. 

R ES DE MOURA 
De • utada Estadual 

(PSDB/GO) 
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