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Institui o Programa Transporte Aéessí
vel, com o objetivo de incentivar e facili
tar a utilização do transporte público co
letivo por pessoas com deficiências audi-
tivas e visuais.

Vem a esta Comissão, para parecérj o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Paulo Bi'um.

Objétiva o presente projeto a instalação nos interiores dõs veículos de
transporte público de passageiros, mecanismos de áudio e vídeo pára atender as.
pessoas çom deficiência auditiva e visual. Tal iniciativa busca em sua essência ga-
rantir a inclusão social deste público.

Em análise da Procuradoria da Casa foi apontada inexistência de óbi-
ce jurídico à tramitação do Projeto de Lei, posto que a matéria tutelada no mesmo
se insere no âmbito da competência municipal.
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A Cólnissão de Constituição e Justiça -- CCJ -- quando de sua análise
através do parecer n' 171/19, tendo sido relator o Vereador Reginaldo Pujol, en-
tendeu pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do prometo.

Por sua vei a.Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos
e Segurança Urbana -- Cedeéondh --, onde foi relator o Vereador Marceío Sgarbos-
sa, em breve argumentação, concluiu pela aprovação do prometo.

É o relatório

No que toca a está Comissão êm específico é de se considerar meritó-
ria a presente proposição haja vista que a mesma busca garantir medidas que faci-
litam a inclusão social da população de deficlientes visuais e auditivos, bem como
sua locomoção por meio do transporte público, tendo reflexo direto sobre o bem-
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estar dos mesmos. Ademais, havendo reconhecimento da Procuradoria da Casa,
bem como da Comissão de Constituição e Justiça, de que há viabilidade-jurídica
de tramitação dente ao aréabouço legal vigente, somos pela aprovação do Proje-

Sala de Reuniões, 5 de agosto de. 2019
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