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PROJETO DE LEI N° 27/2015
DE 18 DE JULHO DE 2015
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O PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - ESTADO
DE SERGIPE, no uso de suas atribuig6es legais, faz saber que o Pten6rio da Cdmara
Municipal APROVOU e ete SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

Art.

-

Ficam autorizados os motoristas de transportes coletivos a
pararem fora dos pontos, quando soticitados por pessoas com defici6ncia ou com
dificutdade de mobitidade a exempto de idosos, gestantes, obesos e criangas no
colo, em todo o territ6rio do Municipio de Nossa Senhora do Socorro.
1o

Art. 2o - Esta Lei entrar6 em vigor na data de sua pubticagio,
revogadas as disposig6es em contr6rio.
Sata das Sess6es,ern 18 de Jutho de 2015。
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JUSTIFiCA丁 lVA
A conscientizagio mundial peta defesa dos direitos das minorias vem
sendo destaque durante d6cadas, as primeiras iniciativas contra a discriminagio as
pessoas com defici6ncia, partiram de ag6es concretas de Organizag6es
lnternacionais, atraves de Acordos, Tratados, Conveng6es, podendo citar fatos
importantes que se tornaram marcos para fortalecer o infcio dessa luta social, a
exempto da Constituigio Brasiteira de 1988, que garantiu direitos importantes a
essa ctienteta em muitos dos seus dispositivos, exemplo dos seus artigos: 7o, XXXI;
23, ll; 241' 37 , VII; 203, lV; 203, V; 208, lll; 22a ; 227, S 1o, ll.
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Em nosso municipio, assim como na maioria dos municipios Brasileiros
a Acessibitidade ainda 6 uma utopia ansiada por muitos; e assim como a maioria
desses municipios, Nossa Senhora do Socorro ainda nio ptanejou de forma
satisfatoria a inctusSo dos Portadores de Necessidades Especiais, deixando a cargo
de lnstituig6es sem fins lucrativos, Entidades Fitantropicas e retacionadas a
prestagio de servigos para deficientes, a exempto do que brithantemente faz a
APAE.

No entanto entre passos significativos para a condugSo de transformar

o municipio de Nossa Senhora do Socorro em uma cidade acessivet, n5o podemos
fechar os olhos diante de tamanha reatidade na defesa daquetes que "sofrem na
pete" os probtemas oriundos da fatta de Acessibitidade.
Destarte, devemos como legisladores que somos dar exemptos pois
embora as [egistag6es constitucionais que garantem os direitos dessa minoria
estejam definidas, ainda h6 um longo caminho a percorrer na reatidade locat, pois
em muitos casos ainda fatta o comprometimento do Poder P0btico para essa
universatizaqSo.

E por isso, mediante as obrigag6es assumidas com a poputaqSo de
Nossa Senhora do Socorro e em especial com as Pessoas com Defici6ncia que aqui
constantemente aparecem para f azer suas reivindicaq6es, utitizamos desse
lnstrumento Legistativo de Mandato Poputar, para apresentaqSo do suso Projeto de
Lei para ser apreciado petos nobres pares desta Casa Legislativa, posto que ap6s
aprovagSo
mesmo reduzir6 significamente os problemas enfrentados petas
Pessoas com Defici6ncia, promovendo a uniio de objetivos com o escopo de
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garantir a ptena ACES野 IBHDADE A QUE TODAS PESSOAS COM DEFICi
MOBILIDADE REDUZIDA ttEM DIREI丁 0,pOr ser um ato da mais tidirTla Justica.
Peto exposto, conto com o apoio dos nobres Pares

i

aprovag6o deste

Projeto de Lei.
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