
( X ) Emenda a Projeto de Lei Protocolo nº: 28887
Em: 05/12/2019 - 16:42:56

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Emenda ao Projeto de Lei 091/2019, Lei Orçamentária Anual – LOA
2020. 

O Vereador abaixo subscrito, com base no §2º do art. 156 do Regimento Interno desta Casa,
apresenta a seguinte Emenda Aditiva ao Projeto de Lei n. 091/2019, que estima a receita e fixa a
despesa do Município de Carazinho para o exercício financeiro de 2020, conforme segue:

Art. 1º A dotação orçamentária abaixo discriminada fica assim redigida, com saldo acrescido de R$
70.000,00 (setenta mil reais), sob a seguinte classificação econômica e programática: 
11 	SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA 
1106 	SETOR DE TRÂNSITO 
110615 	URBANISMO
110615.451 	INFRAESTRUTURA URBANA
110615.451.1008 	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
110615.451.1008.2627 	IMPLEMENTAR NOVAS PARADAS DE ÔNIBUS	220.000,00
3449051000000 	OBRAS E INSTALAÇÕES 	 001   LIVRE
R$ 220.000,00

Art. 2º Servirá para cobertura do aumento da dotação prevista no Art. 1º a redução dos valores das
seguintes dotações orçamentárias: 
01 	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0101 	CAMARA MUNICIPAL
010101 	LEGISLATIVA
010101.031 	ACAO LEGISLATIVA
010101.031.2001 	ACAO LEGISLATIVA
010101.031.2001.1127 	AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNI		70.000,00
3449051000000 	OBRAS E INSTALAÇÕES 	 001 LIVRE
R$ 70.000,00

08 	SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URB 
0808 	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO
080817	SANEAMENTO 
080817.512 	SANEAMENTO BASICO URBANO
080817.512.1009 	SANEAMENTO BASICO 
080817.512.1009.2314 	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA DRENAGEM   1.230.000,00



[...]
3449051000000 	OBRAS E INSTALAÇÕES 	 001 LIVRE
R$ 1.300,00

Art. 3º A presente Emenda entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA
Em relação à mobilidade urbana existem alguns aspectos interessantes no Estatuto da Pessoa com
Deficiência. A Lei 13.146 reforça a obrigatoriedade para que as empresas prestadoras de serviços
de transportes, sejam por trens, ônibus e metrô tenham veículos com acessibilidade.
Um aspecto importante é que a lei determina também não apenas o veículo, mas o serviço
acessível, o que inclui estações, pontos de parada e sistema viário conforme você observa abaixo:
Art. 46.  O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de
identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.
•	1o Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, em
todas as jurisdições, consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as
estações, os pontos de parada, o sistema viário e a prestação do serviço.
O cumprimento desta determinação passa pelo comprometimento do prestador de serviço de
transporte coletivo, como a empresa de ônibus, mas também do poder concedente, afinal calçadas,
acessos para estações e paradas de ônibus são, em geral, de responsabilidade do poder público.
Com o intuito de fazer Carazinho uma cidade mais acessível e inclusiva, já que esse é o
pensamento de todos na administração publica, viemos através desta emenda, destinar o valor
acima desta rubrica, para a construção de mais 05 (cinco) paradas ou ponto de ônibus acessível. 
Para alcançar o valor de 70 mil reais, retiramos 50 mil da Câmara Municipal e outros 20 mil da
secretaria de obras da rubrica da manutenção da drenagem que ficou com saldo de R$
1.230.000,00.
       

Sala Antônio Libório Bervian, em 05 de dezembro de 2019.

Fábio Zanetti - PSDB
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