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Assunto : Requer veículo especialmente adaptado para transporte de alunos cadeirantes.

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores.

REQUERIMENTO:

O Vereador que este subscreve, requer, na forma regimental, que o Sr. Prefeito 
Municipal determine à empresa responsável pelo transporte escolar no Município, para 
que no prazo de 30 (trinta) dias disponha de veículo especialmente adaptado para 
assegurar o transporte domiciliar de alunos cadeirantes, matriculados na rede pública de 
ensino.

 Justificativa: Atualmente existem dois alunos matriculados na rede pública de ensino, 
sendo um na escola Ayrton Senna e outro na EEB Nereu Ramos. Esses alunos estão 
excluídos do serviço público de transporte escolar, porque até o momento, não houve 
nenhuma preocupação por parte do Município e nem por parte da empresa responsável, 
em implantar o serviço de modo a contemplar as necessidades especiais destes 
munícipes.

Desnecessário dizer os sacrifícios que essas pessoas assim como suas famílias fazem 
para vencer as dificuldades da vida, além do próprio fato da deficiência, causa maior de 
sofrimento, e que infelizmente ainda é motivo de exclusão, discriminação e preconceito 
na sociedade.

Num dos casos conhecidos, o avô Sr. Dionézio, heroicamente, leva e busca sua neta da 
Colônia de Pescadores em Itapema até a Escola Ayrton Senna, empurrando a cadeira de 
rodas sob sol ou chuva, em ruas esburacadas ou areia, sem calçadas de pedestres, numa 
situação que nós homens públicos não podemos ignorar. 

Mais do que um direito legítimo dessas pessoas, é um dever elementar do Estado e do 
Município, assegurar a acessibilidade a estes cidadãos, e cumprir o princípio 
constitucional da igualdade, de forma a amenizar o sofrimento das famílias envolvidas, 
permitindo que essas crianças possam vencer na vida.    

É o Requerimento.
Câmara de Vereadores de Itapoá, 15 de maio de 2009.
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