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Projeto de Lei Nº 012/2022. 
de 30 de Maio de 2022. 

 
Autoria Vereador Giomar da Rosa  

Estabelece o direito ao transporte 
público exclusivo em veículo da 
Secretaria de Saúde para crianças e 
adultos com condições neurológicas 
que afetam o desenvolvimento motor, 
comprometimento cognitivo e ou  
intelectual, habilidades de 
comunicação, comportamento e 
interação social, juntamente de seu 
acompanhante, quando necessite ir a 
outro município para tratamentos de 
saúde.  

 
 
O Prefeito do Município de Piên, no uso das atribuições que lhe  são conferidas por lei, 
faz saber que a Câmara Municipal, aprovou em Plenário e assim sanciona a seguinte 
lei: 
 
Art.1° Fica garantido o direito ao transporte público gratuito urbano intermunicipal em 
veículo exclusivo para crianças e adultos com condições neurológicas que afetam o 
desenvolvimento motor, comprometimento cognitivo e ou  intelectual, habilidades de 
comunicação, comportamento e interação social, extensivo a um acompanhante, 
quando o descolamento for para outro município para finalidades de tratamento de 
saúde e terapêuticos. 
 
Art. 2º A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará esclarecimentos e informações 
gerais para os profissionais e motoristas do transporte do município, como forma de 
facilitar a compreensão sobre as condições neurológicas que afetam o 
desenvolvimento motor, comprometimento cognitivo e ou  intelectual, habilidades de 
comunicação, comportamento e interação social. 
 
Art. 3º O Poder Público Muncipal, através de seus setores responsáveis, manterá 
cadastros atualizados dos pacientes para proceder o transporte. 
 
Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Art. 4º O poder Executivo poderá regulamentar no que couber a presente lei, 
objetivando sua melhor aplicação. 
 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições  
em contrário. 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Piên - PR, 30 de maio de 2022. 

 
 
 
Autoria Vereador Giomar da Rosa  
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JUSTIFICATIVA — Projeto de Lei 

 

Nobre Vereadora e Vereadores, 

 

Incialmente, se faz essencial citar que o presente projeto está de acordo com 
o planejamento financeiro e orçamentário do município, não gerando nenhuma 
onerosidade indevida, encontrando também amparo na legislação federal para 
garantir competência do assunto. 

Esta proposição legislativa vem como uma resposta à impossibilidade de 
inicialmente do público em geral identificar visualmente crianças e adultos com 
condições neurológicas que afetam o desenvolvimento motor, comprometimento 
cognitivo e ou  intelectual, habilidades de comunicação, comportamento e interação 
social, o que com frequência gera obstáculos ao acesso a atendimentos prioritários e 
a serviços aos quais essas crianças e adultos têm direito. 

Com relação às crianças e pessoas com algum diagnóstico, há um 
desconforto psicológico pela presença de outras pessoas num mesmo veículo, sendo 
necessário que ela e o acompanhante estejam juntas.  

Em um transporte convencional, nem sempre as condições são adequadas e 
interferem no tratamento, o que fica amplamente constatado que a criança  ou adulto 
ficam agitados quando há aglomeração. 

É importante ressaltar que as crianças e adultos com condições neurológicas 
que afetam o desenvolvimento motor, comprometimento cognitivo e ou  intelectual, 
habilidades de comunicação, comportamento e interação social, têm os mesmos 
direitos garantidos a todos os cidadãos do país pela Constituição Federal de 1988 e 
outras leis nacionais.  

Portanto, além das políticas públicas federais mais abrangentes, vale destacar 
a necessidade de algumas legislações municipais que regulam questões mais 
específicas do cotidiano.  

Em complemento, destacamos que a Lei Brasileira de Inclusão (13.146/2015) 
já dispõe em seu artigo 21 que, “esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa 
com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, 
para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da 
pessoa com deficiência e de seu acompanhante.” 

Contando com o nobre reconhecimento dos colegas Veradores, 
espera-se a aprovação da presente Proposição. 

 

 

Vereador Giomar da Rosa  


