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PARECER Nº 273/2009 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, 
IDOSO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 570/2008. 
O projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, dispõe sobre a 
obrigatoriedade de identificação no pára-brisa e lateral dos veículos microônibus da 
frota do transporte público municipal, da existência de espaço para cadeira de rodas, e 
dá outras providências. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade por entender que a matéria insere-se na competência do poder público e 
seus órgãos em assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de 
seus direitos básicos. (fls. 05 a 06). 
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, emitiu parecer favorável, entendendo que a propositura ampliará as 
possibilidades de utilização dos microônibus pelas pessoas com necessidades especiais. 
No âmbito desta Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher, 
quanto ao mérito que devemos analisar, consideramos que a proposta é de interesse 
público e merece prosperar, eis que o projeto contribui para a promoção da cidadania 
e inclusão social ao possibilitar deslocamentos dos cadeirantes no meio urbano, que 
viabilizam o acesso ao trabalho, à educação, à saúde  e ao lazer.  
Além disso, consideramos que ao eliminar barreiras físicas, nas edificações, nos 
transportes e nas comunicações, alcançaremos a todas as pessoas, com ou sem 
deficiência, transformando a cidade em um ambiente onde todos, idosos, pessoas 
obesas, crianças, mulheres grávidas e também pessoas com deficiência possam 
circular e ter acesso aos bens e serviços oferecidos à população. 
Nesta linha, importante salientar que no ano de 2008 o Brasil ratificou a Convenção da 
ONU sobre o tema, Convenção esta que colocou a deficiência do sujeito em interação 
com a deficiência do ambiente de forma a retirar da pessoa a carga que vem 
carregando ao longo da história e a repassa para a falta de planejamento e de 
execução de projetos que busquem atender as demandas de toda a população e não 
apenas de uma parte dela. Ressalte-se, ainda, que a referida ratificação dá à 
Convenção status de emenda constitucional e, portanto, um poder supremo no 
ordenamento jurídico na legislação brasileira, transformando-se na grande “arma” das 
pessoas com deficiência para que sejam atendidas as suas demandas. 
Em face do exposto favorável é o parecer. 
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher, 13-05-09. 
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