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Trata-se da obrigatoriedade no transporte
público em conceder as Pessoas com Deficiência, e
Mobilidade reduzida o direito de parada em qualquer lugar
solicitado e das outras providências.

Autoria: Ver. Luziano Martins.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova:

Art. 1°-Será concedido o direito de parada no transporte público no município de Formosa,

em qualquer lugar solicitado por: Pessoas com Deficiência, com Síndromes, Câncer e Doenças Raras,

solicitada pelo usuário que comprovar a sua necessidade, desde que respeitada a segurança do usuário

e demais passageiros.

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

Câmara Municipal de Formosa, 01 de fevereiro de 2021.

┌

Vereador

JUSTIFICATIVA

A relevância desse projeto beneficiará milhares de pessoas com deficiência e síndromes em

nossa municipalidade, na qual muitos deles necessitam fazer seus respectivos tratamentos em outras

municipalidades.

Na realidade, segundo o último censo demográfico do IBGE, 45 milhões de brasileiros sofre

de algum tipo de deficiência, parecer nos poucos porque tentamos não vê-los. Entre eles, pessoas que

saem às ruas em cadeiras de rodas para enfrentar, a problemática de acessibilidade em nossa cidade ainda

nos faz deficiente ao quesito inclusão, o calvário de espaços que não os levam em conta, falta de
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acessibilidade e notórias em nossas ruas e praças restringindo o direito de ir e vim garantia perpetuada em

nossa constituição.

Essas barreiras de uma sociedade que privilegia os saudáveis, boa parte dos PCDs vivem

apenas do BPC (Beneficio de Prestação Continuada) para seu sustento com as despesas de casas e para

aquisição de medicamentos, que muito das vezes boa parte não possui veiculo para poder busca-lo em

parada de ônibus, com intuito desse projeto beneficiara em seu deslocamento pois poderá dentro da rota

do transporte público para em qualquer lugar próximo a sua casa .

Diante da relevância desse projeto de lei, que dará a garantia constitucional e o respeito de ir e

vir e a cima tudo maneira de incluir as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, é pela relevância

dessa matéria conclamo os nobres pares, desta casa para a APROVAÇÃO deste relevante projeto de lei.
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