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PARECER Nº 1313/2009 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 411/09. 
O Projeto de Lei nº 411/09, de iniciativa do nobre Vereador Agnaldo Timóteo, 
“estabelece diretriz de acessibilidade a ser observada pelos cemitérios públicos 
municipais, e dá outras providências”. 
A proposição objetiva dotar de plena acessibilidade os cemitérios públicos municipais, 
prevendo, inclusive, mecanismos de locomoção destinados à condução interna de 
pessoas com mobilidade reduzida através de veículos, preferencialmente elétricos. 
A Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa – CCJLP manifestou-se 
pela legalidade da propositura, através do Parecer nº 16-01058/2009. 
Na justificativa ao PL, o autor argumenta que apesar de diversos órgãos municipais já 
incorporarem dispositivos de acessibilidade, o mesmo não se verifica nos cemitérios 
públicos que por suas características específicas demandam por meios apropriados de 
locomoção interna. Para tanto, indica como solução técnica os veículos movidos à 
eletricidade, os quais além de apresentarem autonomia, contribuem para um meio 
ambiente sustentável.   
Estes próprios municipais abertos à visitação pública são constituídos por grandes 
extensões de vias, apresentando, não raramente, inúmeras barreiras à locomoção das 
pessoas com deficiência. Neste sentido, sem prejuízo ao princípio da circulação livre de 
barreiras com autonomia, o projeto em apreço prevê dispositivos apenas auxiliares à 
locomoção, complementando a legislação vigente acerca da acessibilidade de pessoas 
com deficiência.  
Assim sendo, considerando tratar-se de medida que resulta em assegurar, cada vez 
mais e indistintamente a mobilidade e autonomia de acesso dos cidadãos aos 
equipamentos públicos, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
manifesta-se favoravelmente ao Projeto de Lei nº 411/09.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 04/11/2009. 
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