CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DIRLEG FL.

PROJETO DE LEI N°

c3.3. I I

"DispOe sobre o desembarque de passageiros
idosos fora do ponto de parada nos transportes
coletivos e da outras providencias".

A Camara Municipal de Belo Horizonte decreta:
9.!

Art. 1°. Todos os usuarios idosos, que utilizam transporte publico coletivo
podem determinar o local mais acessivel para seu desembarque.
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Art. 2°. A solicitacao de desembarque devera ser feita ao condutor do transporte
pUblico, que verificara a viabilidade do desembarque no local solicitado pelo
passageiro.

Paragrafo Onico - Caso nao seja viavel o local escolhido pelo idoso, o condutor
realizara a parada no local apropriado, mais proximo possivel ao solicitado, visando
nao colocar em risco a vida do passageiro.

Art. 3°. A Prefeitura, juntamente corn orgaos fiscalizadores e a sociedade,
ficarao encarregados de zelar pelo cumprimento desta lei, que devera ser %/Alicia em
todos os transportes publicos viarios do Municipio de Belo Horizonte.
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Art.4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. As ComissOes
competentes."
Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2017
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Marilda de Castro Portela
Vereadora - PRB
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Justificative
Segundo o "Diagnostic° do Idoso", elaborado em 2015 pela Secretaria
Municipal de Politicas Socials, nos proximos vinte anos o municipio de Belo Horizonte
tern uma populace° de idosos entre 60 e 79 anos superior a de jovens. Estima-se que
nos proximos quinze anos, ate 2030, a populace° acima dos 60 anos cresca 80% no
Brasil e Belo Horizonte segue, historicamente, a mesma proporcao. Atualmente Belo
Horizonte tern uma populace° de aproximadamente 302 mil idosos, sendo que 85%
se concentram na faixa dos 60 a 79 anos, 8,5% na faixa de 80 a 84 anos e 6,1% entre
85 e 94 anos e 0,6% na longeva faixa acima dos 95 anos.
Este projeto de lei tern, por finalidade, a locomocao e acessibilidade dos idosos
que moram na cidade de Belo Horizonte e que dependem, frequentemente, do
transporte pirblico vied°. Grande parte dos idosos apresentam dificuldade de
locomocao, tal como as pessoas corn mobilidade reduzida e deficientes. Por isso, fazse necessario tambern proporcionar aos idosos locals de paradas mais proximas a
seus destinos, garantindo-Ihes o direito basic° de it e vir de forma mais confortavel.
Considerando as razOes acima expostas e a relevancia do assunto de que trata
o presente Projeto de Lei, tenho neste o motivo, pelo qual conto corn o voto favoravel
dos Nobres Parlamentares.
Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2017

Marilda de Castro Portela
Vereadora - PRB

