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Em: 26/08/2013 - 13:57:38

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar cadeiras de rodas
nos centros comerciais, estádio de futebol, hotéis, casas de espetáculos,
casas noturnas, clubes, academias, escolas, universidades e outros.

Art.1º- Todos os centros comerciais, estação rodoviária, estádio de futebol, hotéis, casas de
espetáculos, casas noturnas, clubes, academias, escolas, faculdades, universidades e outros
estabelecimentos que circulem mais de cem pessoas por dia, ficam obrigados a disponibilizar
cadeiras de rodas para transporte em suas dependências, no âmbito do Município de Carazinho.

 Art.2º- Os estabelecimentos acima mencionados deverão ter sinalização indicando o local do
fornecimento das cadeiras de rodas para transporte.

Art. 3º- O fornecimento das cadeiras de rodas para transporte dever ser totalmente gratuito.

Art. 4º - O descumprimento ao disposto nesta lei implicará em notificações a serem decididas pelo
Poder Executivo.

 Art. 5º - O Poder Público Municipal regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias.
 
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA: Um princípio fundamental da república brasileira é a igualdade, segundo o qual
todos os brasileiros gozam dos mesmos direitos e obrigações. Em outras palavras, não deve ser
feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontrem na mesma situação e é preciso garantir
iguais oportunidades para a realização dos objetos de cada cidadão.
Para garantir a igualdade de oportunidade, nossa constituição também  preconiza o tratamento
desigual na medida da desigualdade, justamente destinado a equilibrar a balança e igualar os
desiguais, sem que os privilégios ultrapassem o necessário ao restabelecimento da igualdade.
É para garantir aos cidadãos com deficiência e mobilidade reduzida o direito de livre circulação,
com segurança, que proponho esta lei garantindo cadeiras de rodas para transporte em locais de
uso coletivo e com fluxo intenso de pessoas.

Sala Antônio Libório Bervian, em 26/08/2013.
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