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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: EMENTA: Altera o art. 5º e seu o parágrafo único da Lei 7.741 de
30 de dezembro de 2013.  

EMENTA: Altera o art. 5º e seu o parágrafo único da Lei 7.741 de 30 de dezembro de 2013.  

Art. 1º - O art. 5º da Lei 7.741, de 30 de dezembro de 2013, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 5º O pedido do benefício, ao ser requerido, deverá ser acompanhado dos seguintes
documentos: 
- Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade Civil; 
- Duas fotografias 3x4; 
- Comprovante de residência e de renda; 
- Atestado médico;  
- Carteira de Passe Livre Intermunicipal e Interestadual.” 

Art. 2º - O parágrafo único do art. 5º da Lei 7.741, de 30 de dezembro de 2013, passa a viger com a
seguinte redação:
“Art. 5º [...]
Parágrafo Único. As deficiências deverão ser atestadas por médicos credenciados ao CRM,
especificando o CID da deficiência.”

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA..
Conforme a Lei Municipal 7.741, a pessoa com deficiência para adquirir a carteira do passe livre
municipal, deve apresentar as carteiras de passe livre Intermunicipal e Interestadual.  
A exigência para a confecção das carteiras de passe livre Intermunicipal e Interestadual são os
documentos pessoais e atestado medico assinado por especialista na área da doença.  
E desta forma que viemos solicitar a alteração do Art. 5º e seu parágrafo único da Lei 7.741/2013,
que obriga mais uma vez a pessoa com deficiência a passar por exame de medico especialista. 
Falamos em economia dos gastos dos cofres públicos, assim, o requerente a carteira do passe livre



municipal, poderia solicitar a o passe livre com os documentos necessários e atestado medico
assinado por clinico geral. 
Isso traria uma agilidade nos atendimentos das pessoas com deficiência que muitas vezes vão aos
ESF’s (postos de saúde) somente para preenchimento de um formulário, tirando a vez das pessoas
que ficam em filas esperando atendimento por médicos especialistas. 
 Diante desta situação, solicitamos que o órgão que valida e confecciona as carteiras municipais do
passe livre, SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, aceite como
valido, atestado médico realizado por clinico geral.   

FÁBIO ZANETTI
VEREADOR – PSDB

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/06/2017.

Fábio Zanetti - PSDB
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