
Câmara Municipal
de Curitiba

PROPOSIÇÃO   N° 401.00125.2013

A Vereadora  infra-assinada, no uso de suas atribuições legais,Professora Josete
submete à apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte proposição:

Requerimento de Encaminhamento de Sugestão ao Executivo

EMENTA

Encaminhe-se ao Executivo
Municipal a seguinte sugestão:
Projeto de Lei que "Dispõe
sobre a instalação de bancos nas
paradas de ônibus com
mobiliário urbano, conforme os
instalados nas paradas de
taxis."
 

Sugerimos ao Executivo Municipal elaboração de Projeto de Lei que "Dispõe
sobre a instalação de bancos nas paradas de ônibus com mobiliário urbano,
conforme os instalados nas paradas de taxis.", nos seguintes termos:

 

Art. 1º Institui parceria, do Município de Curitiba com a empresa concessionária
detentora da exploração comercial do mobiliário urbano do Município de
Curitiba, para instalação de bancos nas paradas de ônibus onde já existe o
mobiliário, tais quais os instalados nas paradas de taxis. 
 
 
 

Parágrafo único.   Os futuros projetos de paradas de ônibus com mobiliário
urbano, devem  ser instalados com bancos.
 
 
 
 

Art. 2º O não cumprimento do previsto no caput do art. 1º, no prazo de 180 dias,
acarretará em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, para a
empresa concessionária.
 
 
 
 



Art. 3º Os recursos para a instalação dos referidos bancos,  virão da arrecadação
do aluguel dos espaços nos mobiliários.
 
 
 
 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Rio Branco, 23 de abril de 2013

Professora Josete
Vereadora

Justificativa

              Hoje nas paradas de ônibus   onde estão instalados os mobiliários não
existem assentos para os usuários descansarem enquanto aguardam a chegada do
ônibus. Isso se faz necessário, principalmente àqueles portadores de
necessidades especiais, idosos, gestantes e usuários com crianças de colo.

               A empresa concessionária da exploração do mobiliário urbano já possui
"Know How" para instalação dos bancos para usuário, pois as paradas de pontos
de taxis desta capital já possuem bancos. Assim como os mobiliários das paradas
de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, onde a mesma empresa detém a
concessão, possuem bancos para os usuários. 

               A colocação de bancos nas paradas de ônibus onde hoje já existem os
mobiliários trará uma uniformidade entre as paradas de táxis e do transporte
coletivo.

        A colocação de assentos também contribuirá para a aplicação do art. 2º do
Estatuto do Idoso que dispõe "para assegurar todas as oportunidades e
facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento
moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade"

        Nos mobiliários das paradas de ônibus existe somente um cano de ferro que
não permite o descanso dos usuários enquanto aguardam a chegada do veículo
coletivo.

        Esta medida visa melhorar a qualidade dos serviços de transporte público
de Curitiba e adequar conforme os padrões nacional e internacional de
mobilidade pública, inclusive porque a cidade sediará eventos da Copa do
Mundo de Futebol. 



        Os recursos para a instalação dos referidos bancos virão da arrecadação do
aluguel dos espaços nos mobiliários.


