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JUSTIFICATIVA - PL 0171/2015 
Trata-se de projeto de lei com intuito de dar maior acessibilidade no transporte público 

aos deficientes de forma geral, em especial aos deficientes visuais. 

Segundo estatísticas do Centro de informação Rui Bianchi temos hoje em São Paulo 
2.638.187 pessoas portadoras de deficiência visual - incapazes, com alguma ou grande 
dificuldade permanente de enxergar. Visando assegurar o direito dessa minoria em ações 
simples e cotidianas como pegar um ônibus coisa que para a maioria parece algo simples, para 
os deficientes visuais não é. 

Reza o art. 1º da lei 7.853 que dispõe sobre portadores de deficiências: 

Artigo 1º - Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício dos 
direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva integração 
social, nos termos desta Lei." 

Na Lei Orgânica do Município de São Paulo em seu Art.13, inc.l nos autoriza a criar 
esta lei:  

“Art.13 - Cabe à Câmara, com sanção do prefeito, não exigida esta para o especificado 
no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, especialmente :  

I- legislar sobre assunto de interesse local;  

(...)”  

E no Art.221 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, inc. I e II:  

“Art. 221 - A assistência social, política de seguridade social, que afiança proteção 
social como direito de cidadania de acordo com os artigos 203 e 204 da Constituição Federal 
regulamentados pela Lei Federal 8.742/93, deve ser garantida pelo município cabendo-lhe:  

I - estabelecer a assistência social no município como política de direitos de proteção 
social a ser gerida e operada através de: comando único com ação descentralizada nas 
regiões administrativas do município; reconhecimento do Conselho Municipal da Assistência 
Social e do Fundo Municipal de Assistência Social dentre outras formas participativas; 
subordinação a Plano Municipal de Assistência Social aprovado pelo Conselho Municipal; 
integração e adequação das ações estaduais e federais no campo da assistência social no 
âmbito da cidade; articulação intersetorial com as demais políticas sociais, urbanas, culturais e 
de desenvolvimento econômico do município; manutenção da primazia da responsabilidade 
pública face às organizações sem fins lucrativos;  

II - garantir políticas de proteção social não contributivas através de benefícios, 
serviços, programas e projetos que assegurem a todos os cidadãos mínimos de cidadania, 
além dos obtidos pela via do trabalho, mantendo sistema de vigilância das exclusões sociais e 
dos riscos sociais de pessoas e segmentos fragilizados e sem acesso a bens e serviços 
produzidos pela sociedade;”  
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