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ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE 	ACESSIBILIDADE 	NOS 
TERMINAIS DE ÔNIBUS. 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei 
Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, ao Prefeito 
exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre os 
requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos. 

Considerando que 	art. 34, inciso IV, da Lei. Orgânica 
de Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 
auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 
orçamentária, operacionál e patrimonial do Município; 

Considerando que a Lei 10.796/14 trata da acessibilidade 
e verificamos que a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que é da 
competência dos Municípios cuidar da proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência, Art. 23: 

Art.23. É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência. 
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Considerando que o Brasil assinou, em 30 de março de 
2007, em Nova York, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem 
como seu protocolo facultativo. A referida Convenção é um dos grandes instrumentos 
de direitos humanos do sistema ONU e representa considerável avanço na luta pela 
promoção dos direitos das pessoas com deficiência. 

Considerando que a Convenção citada foi incorporada ao 
ordenamento jurídico brasileiro com equivalência a emenda constitucional, através do 
decreto legislativo n° 186/2008, em consonância com o dispositivo do § 3°, do Art. 5°, 
da Constituição da República Federativa do Brasil e dispõe o seguinte: 

Artigo 9 
Acessibilidade 
1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver 
de forma independente e participar plenamente de todos 
os aspectos da vida, os Estados-Partes tomarão as medidas 
apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o 
acesso em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, ao meio físico, ao transporte, à comunicação, 
bem como a outros serviços e instalações .abertos ao 
público ou de uso público, tanto na zona urbana como na 
rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a 
iluminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, 
serão aplicadas, entre outras, a: 

2. Os Estados Partes também tomarão medidas• 
apropriadas para: 
a) Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação  
de normas e diretrizes mínimas para a acessibilidade das  
instalações e dos serviços abertos ao público ou de uso  
público; (grifo nosso) 
b) Assegurar que as entidades privadas que oferecem  
instalações e serviços abertos ao público ou de uso  
público levem em consideração todos os aspectos  
relativos à acessibilidade para pessoas com deficiência; 
(grifo nosso) 

Artigo 30 
Participação na vida cultural e em recreação, lazer e 
esporte 
1 .Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas 
com deficiência de participar -na vida cultural, em 
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igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e 
tomarão todas as medidas apropriadas para que as pessoas 
• com deficiência possam: 
a) Ter acesso a bens culturais em formatos  
acessíveis; (grifo nosso). 
b) Ter acesso a programas de televisão, cinema, teatro e 
outras atividades culturais,, em formatos acessíveis;.e 
c) Ter .acesso a locais que ofereçam serviços ou eventos 
culturais, tais como teatros, museus, cinemas, biblioteas 
e serviços turísticos, bem como, tanto quanto possível, ter 
acesso a monumentos e locais de importância cultural 
nacional. 

5.Para que as pessoas com deficiência participem, em 
igualdade de 'oportunidades com as demais pessoas, de 
atividades recreativas, esportivas e de lazer, os Estados 
Partes tomarão medidas apropriadas para: 
a) Incentivar e promover a maior participação possível das 
pessoas com deficiência nas atividades esportivas comuns 
em todos os níveis;' 
b) Assegurar que as pessoas , com deficiência tenham a 
oportunidade de organizar, desenvolver e participar em 
atividades, esportivas e recreativas específicas às 
deficiências e, para tanto, incentivar a provisão de 
instrução, treinamento e recursos . adequados, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas; 
c) Assegurar que as pesoas com deficiência tenham  
acesso a locais de eventos esportivos, recreativos e  
turísticos;  (grifo nosso). 
d) Assegurar que as crianças com deficiência possam, em 
igualdade de condições com as demais crianças, participar 
de jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer, 
inclusive no sistema escolar; 
e) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham 
acesso aos serviços prestados por pessoas ou entidades 
envolvidas na organização de atividades recreativas, 
turísticas esportivas e de lazer. 

Considerando que a Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, estabelece normas e critérios visando a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência, direciona a atuação do Município no sentido que o 
planejamento e a urbanização dos parques e dos demais espaços de uso público deverão 
ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para as pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
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Considerando que a Lei 10.098/2000 Estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

Considerando que o art. 1° da Lei 10.098/2000 estabelece 
que as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 	

3" 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de 
barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 
construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. 

Considerando que o art. 3° da Lei 10.098/2000 determina 
que o  planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais 
espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los  
acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. (grifo 
nosso). 

Considerando que o art. 40  da Lei 10.098/2000 determina 
que as vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim 
como' as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser 
adaptados, obedecendo-se ordem de prioridade que vise à maior eficiência das 
modificações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Considerando que o Decreto-Lei n 201 de 2,7 de fevereiro 
de 1967, determina o cumprimento e execução a lei federal, estadual ou municipal. da 
pelos Prefeitos Municipal, sem dar' o motivo da recusa ou da impossibilidade, por 
escrito, à autoridade competente.; 

Considerando que o Jornal Cruzeiro do Sul (anexo) 
reportagem da data de 26 de abril de 2015, informam que os terminais de ônibus Santo 
Antônio e São Paulo não possuem piso tátil para direcionar deficientes visuais. 

Considerando que o Jornal Cruzeiro do Sul, na mesma 
reportagem, traz que a Prefeitura Municipal informou que o piso somente será instalado 
na ocasião da revitalização dos Terminais de ônibus, sem data definido para o início das 

'obras. 

1 
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REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

1) A Prefeitura Municipal de Sorocaba poderia 
informar se procede a informação da denúncia da falta de piso tátil e que somente será 
colocado na ocasião da revitalização dos terminais sem data definida para ocorrer? 

2) Qual o entendimento da Prefeitura sobre o art. 23 
da Constituição Federal e a aplicabilidade da Lei 10.796/14 sobre a falta do piso tátil 
nos terminais? 

S/S,27deabf de 015. 

Fern. •oDini 
Ve eador 

PMDB 63 

li 
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Deficientes visuais não têm como percber obstáculos 

Terminais estão sem 
piso, tátil para cegos 

Marli: menor 	 - Macha 
-espera em filas 	 perdei 
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Os terminais Santo Anto-
nio e São Paulo não contam 
com piso tátil, para direcio-
nar e alertar obstáculos pa-
ra deficientes visuais. O 
equipamento é obrigatório 
desde 3 de dezembro de 
2014. O prefeito Antonio 
Carlos Pannunzio (PSDB) 
desconhecia a ausência--do 
piso tátil nos terminais. 

Pannunzio pareceu sur-
preso ao saber da falta do 
equipamento, por meio da re-
portagem do Cruzeiro do Sul. 
"Honestamente, faz algum 
tempo que eu não entro nos 
-terminais para lembrar se 
tem ou não tem." Na sequên-
cia, o prefeito ressaltou a ne-

.cessidade de corrigir essa fa-
lha. Segundo':ele,  para uma 
cidade inclusiva não tem sen-
tido deixar de facilitar a vida 
de quem tem alguma deficiên-
cia física. 

O chefe do gabinete do Po-
der Executivo, Rodrigo Mal-
donado, ressaltou que os pi-
sos táteis estão no projeto de 
revitali7ação dos terminais. O 
processo faz parte da obra do 
BRT (Bus Rapid Trarisit), ain-
da sem data confirmada para 
começar. 

A ausência de pisos táteis 
nos terminais não ocorre por 
falta de aviso. A Associação 
Sorocabana de Atividades pa-
ra Deficientes Visuais (Asac) 
informou ter- encaminhado  

ofícios à Urbes em busca de 
uma solução, mas nunca foi' 
ateiidida. 	- 

Segundo Vanessa Junia 
Cortai, técnica responsável 
em orientação e mobilidade 
da entidade, os pisos táteis 
direcionais e de alerta são 
fundamentais em ambos os 
terminais. Eles servem para 
orientar o caminho dos defi-
cientes visuais e identificar as 
presenças de catraca, meio-
fio e da fila' de embarque.' 

Quem sofre com a falta 
dos pisos táteis nos terminais 
é a estudante Paula Lúcia da 
Silva Pereira, 39 anos. Ela já 
caiu nas proximidades do, 
Santo Antonio por -não haver 
a sinalização no solo. 

Paula tem baixa visão. En-
xerga -somente 'vultos e cores. 
Ela consegue caminhar -com a 
ajuda de uma bengala de for-
ma mais tranquila nos termi-
nais por estar acostumada. 
"Uso a memória", relata. 

Esse equipamento tátil é 
diferenciado, com textura e 
cor sempre em destaque em 
relação ao piso. O de alerta, 
com -bolinhas, é instalado no 
inicio e término de escadas e 
rampas, em frente à porta de 
elevadores, em rampas de 
acesso às calçadas ou mesmo 
para alertar a existência de 
um obstáculo que o deficien-
te visual não consiga rastrear 
com a bengala. (G.B.) 

Há exatos dez anos era 
implantada a versão eletrô-
nica do passe social' do 
transporte coletivo de Soro-
caba. A nova tecnologia ti-
nha a missão de substituir 
os descartáveis bilhetes 
magnéticos e melhorar a agi-
lidade e a segurança na ope-
ração do sistema.. 

O passe social, -aquele que 
todos os usuários compram 
nos terminais para embarcar 
nos 'ônibus urbanos, ganha-
ram a versão eletrônica em 
26 de abril de 2005. A princí-
pio, para. recebê-lo, o passa-
geirõ precisava carregá-lo 
com 50- -créditos ou seja, o 
equivalente a 50 passagens. 
Naquela época, o passe. cus-
tavaR$ 1,80. 

Nesses 'dez anos o pro-
cesso- foi aprimorado e 
atualmente está em uso o 
chamado Cartão Onibus 
Municipal Com Você. Se-
gundo a Urbes, foram emiti-
dos até fevereiro de 20.14 um 
total de 830.550 unidades. 
Aproporção é de 29% para a 
versão vale-transporte, 18% 
estudante, 40% cidadão, 
10% sênior e'30/o gratuidade. 
O número não corresponde-
ao número de cartões ativos 
em utilização. 

Para a Urbes, o cartão ele-
trônico trouxe aos usuários 
do transporte coletivo urbano 
mais agilidade no embarque, 
conforto e segurança. Tam-
bém foi agregado ao sistema 
vantagens como a integração 
fora dos terminais, tarifa di-
ferenciada aos domingos (Do-
mingão a R$ 1), uso no siste-
ma de bicicletas públicas e 
recargas embarcadas. 

O acesso aos ônibus tem 
passado por transformações 
nas duas últimas décadas. 

Nos anos 80, 
ocorria com o 
dinheiro ou por 
lhete de papel. 
iuiu para a ficli 
bilhete magnét 
te os cartões elo  

- 	Toda essa  
vida' de perto i 
Francisco Mac 
tos, 49 anos, c 
duas décadas 
gens na região 
rocaba. Ele ch 
o trabalho n 
Mercado Mun 
ainda não exiE 
nais, e hoje ofe 
unitários no t 
Antonio. 

Na opinião 
atuais cartões 
melhores em 
antigas ficha 


