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PARECER N°  958/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONOMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 411/2010.  
Trata-se do Projeto de Lei n° 411/2010, de autoria do nobre Vereador Netinho de 
Paula, que dispõe sobre a “concessão de gratuidade da tarifa pelo uso do Sistema 
Municipal de Transporte Público e Coletivo de Passageiros às crianças e 
adolescentes portadoras de patologias crônicas, e dá outras providências.”  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa elaborou parecer pela 
CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE do projeto. De acordo com o Parecer  n° 
76/2012, nos termos do artigo 41, inciso XI da Lei Orgânica do Municipio, a Douta 
Comissão menciona a necessidade de convocação de 2 (duas) audiências públicas 
durante a tramitação da iniciativa.  
A Comissão de Administração Pública elaborou parecer FAVORÁVEL à aprovação do 
projeto.  
A iniciativa visa, baseando-se no interesse público, conceder isenção do pagamento 
da tarifa pelo uso do Sistema Municipal de Transporte Público e Coletivo de 
Passageiros às crianças e adolescentes portadores das patologias crônicas previstas 
nesta Lei e que estiverem em tratamento, assim como ao seu acompanhante.  
Nesse sentido, o referido benefício de gratuidade será oferecido aos portadores das 
patologias crônicas cardiopatia grave, câncer, em tratamento de quimioterapia ou 
radioterapia, doenças congênitas físicas ou mentais, síndrome da imunodeficiência 
adquirida – AIDS, lábio leporino, tuberculose e paralisia física irreversível.  A 
condição para  a concessão de isenção se dará por meio de apresentação de laudo 
médico e documentação comprobatórios, que resultarão na emissão de carterinha 
personalizada, da qual constará o número da Classificação Internacional da Doença 
– CID – para garantir o acesso gratuito ao Sistema Municipal de Transporte Público 
e Coletivo de Passageiros, com duração de 1 (um) ano, permitida a renovação 
sempre que necessária mediante a apresentação dos respectivos laudos e 
documentos comprobatórios atualizados.  
A propositura determina a sua regulamentação pelo Poder Executivo.  
Na visão do nobre Autor, a iniciativa é justificada porque busca facilitar o acesso de 
crianças e adolescentes aos seus tratamentos de doenças crônicas. O nobre Autor 
também relata que atualmente a isenção concedida se restringe aos portadores de 
deficiência física ou mental, mas que não atende àquelas portadoras das patologias 
mencionadas.  
Em vista dos fatos expostos e considerando que a iniciativa possui relevante 
interesse social e público, visto que permite melhores condições de acesso a 
tratamento aos portadores das doenças crônicas nas condições propostas, a 
Comissão de Trânsito Transporte e Atividade Econômica é favorável ao projeto.  
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