
Câmara Municipal de Curitiba

GABINETE DA VEREADORA PROFESSORA JOSETE

VOTO EM SEPARADO

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

Projeto de Lei Ordinária nº 005.00034.2013
Ementa:
Torna obrigatório a instalação de alto falantes nos ônibus do Município de
Curitiba informando o ponto final do mesmo.

Iniciativa: Felipe Braga Côrtes

O projeto de lei torna obrigatório a instalação de alto falantes
nos ônibus do Município de Curitiba informando o ponto final
do mesmo.
 
Apesar de pequenas alterações no corpo do texto este projeto já
foi apresentado anteriormente na casa, pelo mesmo autor e com
o mesmo objeto, sob o N. 005.00099.2010. No entato, foi
arquivado por fim de legislatura.
 
1- Preliminarmente
 
O projeto é de grande relevância para o município já que
aborda a acessibilidade nos veículos de transporte coletivo e
nos sistemas de comunicação e sinalização às pessoas
portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de
comunicação, gerando, assim, a inclusão das pessoas
portadoras de necessidades especiais na sociedade.
 
Ressaltando que a acessibilidade e a inclusão social são direitos
de todos os cidadãos e estão presentes na Constituição Federal,
portando é dever do municipio garantir-lhes, o que comprova a
inexistência de vício de iniciativa e o mérito da mesma.
 
2- Da Competência
 

Por sua vez, a URBS é a competente pela operação,



Por sua vez, a URBS é a competente pela operação,
gerenciamento, planejamento operacional, fiscalização e pelo
Fundo de Urbanização de Curitiba, o qual tem a finalidade de
atender despesas relacionadas ao transporte coletivo. (vide
parecer Projuris).
 
Assim, apesar de não haver vício de inciativa, já que, como
prevê a Constituição, é dever do Município garantir a
acessibilidade e a inclusão, é necessário que inclua-se no texto
da preposição, que a encarregada pela implementação da
medida sugerida é a URBS, evitando a desqualificação de sua
competência.
 
3- Do impacto orçamentário financeiro
 
Em que pese não ser competência desta Comissão, observa-se
que, em relação aos gastos que o projeto abrange, apesar de
envolverem valor de baixa relevância e da obrigação das
empresas de transporte coletivo em garantir a maior
acessibilidade possível das pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida aos veículos de transporte coletivo
(ABNT, NBR n. 14.022/2006) , há de se ressaltar a necessidade
de juntar-se ao projeto o estudo de impacto financeiro, já que a
base da renda destas empresas é a tarifa, a qual é composta em

 grande parte pelo dinheiro público, advindo dos cidadãos
utilizadores do transporte público.
 
Neste sentido, seria importante que o projeto fosse analisado
pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização.
 
4- Do texto
 
O texto do projeto deixa claro que o objetivo do autor é
promover maior acessibilidade aos deficientes visuais,
garantindo-lhes, através do comunicado sonoro, saber qual
ônibus está aproximando-se e qual seu itinerário, sem ter de
sujeitar-se a pedir informações à outrem ou adentrar-se no
veículo errado por falta de informação.
 

 Baseando-se nesta constatação presume-se que a ementada
proposição não abrange todo o seu conteúdo, e mais do que
isso, dá uma ideia do objetivo distinta à que o autor planeja.
Sugere-se, então, que substituá-se a frase " informando o ponto

 final do mesmo" , por" informando o itinerário dos mesmos",



Sugere-se, então, que substituá-se a frase " informando o ponto
 final do mesmo" , por" informando o itinerário dos mesmos",

 inclusive no texto do Art 1°.
 
4.1 - Da função do motorista

Por fim, conforme parecer exarado pelo Vereador Rogério
Campos, nesta Comissão, o projeto deixa à encargo do
motorista a função de acionar o alto falante, fato que acrescenta
mais uma obrigação ao mesmo, o qual já possuí a função e a
responsabilidade de zelar pelas vidas ali transportadas.
Portanto, para evitar que mais esta função seja delegada ao
motorista, sugere-se que o parágrafo único, do Art 1°, seja
modificado, tendo os alto falantes externos, o mesmo
mecanismo de funcionamento dosistema sonoro interno dos
ônibus biarticulados.
 
Diante do exposto, solicitamos que o referido projeto seja
encaminhado a Comissão de Economia, Fiscalização e
Finanças para que a mesma se manifeste dando seu parecer.

 voto pela devolução ao autor, paraAinda manifestamos o nosso
querendo, apresentar as alterações acima expostas.

Gabinete da vereadora, 20 de maio de 2013

VEREADORA PROFESSORA JOSETE


