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CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO

PL - PROJETO DE LEI 44S/2019 DE 11/07/2019
Promovente:

Ver. RICARDO TEIXEIRA

Ementa:
DISPÕE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DE CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE
ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS DE TODOS OS CRUZAMENTOS E
ESQUINA DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Observações:
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GABINETE 55° GV- VEREADOR RICARDO TEIXEIRA

Projeto de lei
"Dispõe no âmbito do município de São Paulo
sobre a obrigatoriedade de construção de rampa
de acessibilidade nas calçadas de todos os
cruzamentos e esquina dá outras providências.

Artigo 3° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias, suplementares se necessário.
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Artigo4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

-

Artigo 2° - Incumbirá a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte e as
Subprefeituras correspondentes de cada distrito, estabelecer as diretrizes e
regulamentação pertinentes a essa matéria.
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Artigo 1° - Fica instituída a obrigatoriedade de construção de rampa de
acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, em todos
os cruzamentos e esquinas do município de São Paulo.
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CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
JUSTIFICATIVA
A implantação de rampas com acessibilidade se faz extremamente importante
nos dias atuais para promover o pleno exercício de todos os direitos e
assegurar às pessoas com deficiência a acessibilidade, a igualdade de
oportunidade com as demais pessoas, facilitando a travessias das ruas e
avenidas do município de são Paulo.

Por esta razão, todas as medidas para eliminarem os obstáculos e barreiras
para proporcionar acessibilidade são necessárias para melhorar o direito de ir e
vir destes cidadãos.

Desta forma, cabe empreender esforços no sentido de proporcionar a mais
irrestrita mobilidade para a utilização dos passeios públicos que são bens de
uso comum e que permite às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
viver de forma independente.
Conto com o apoio dos meus colegas de casa para apreciação desse projeto.
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