
 

 

Proposição N° 005/2016                                                de 14 de março de 2016.  

 

 

Propõe ao Executivo Municipal que efetue a 

construção de um acesso para pessoas com 

mobilidade reduzida nos prédios públicos do 

Município.  

 
 

O vereador Flamir Schneider, do Partido Progressista - PP, integrante 

da Câmara Municipal de Arroio do Tigre, apresenta a presente Proposição a fim de 

que, após a tramitação regimental e sua aprovação seja encaminhada a 

Excelentíssima Vice-Prefeita em exercício, para que sejam construídos acessos 

para pessoas com mobilidade reduzida nos prédios públicos do Município. 

 

Justificativa: 

 

Considerando que, a pessoa com mobilidade reduzida não é portadora 

de deficiência, mas tem dificuldade de movimentar-se, de flexibilidade, 

coordenação motora e percepção. Essa dificuldade pode ser permanente ou 

temporária. Também podem ser incluídas nessa definição as pessoas com mais de 

sessenta anos, gestantes, lactantes (mulheres que amamentam) e pessoas com 

criança de colo.  

Considerando que, acessibilidade significa dar a essas pessoas 

condições para alcançarem e utilizarem, com segurança e autonomia, os espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, as edificações, os transportes e os sistemas 

e meios de comunicação. Para isso a lei prevê a eliminação de barreiras e 

obstáculos que limitem ou impeçam o acesso, a liberdade de movimento e a 

circulação com segurança dessas pessoas. 

Considerando que, de acordo com a Lei Nº 10.098/2000, o 

planejamento e a urbanização das vias, dos parques e 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. Os já 

existentes, assim como suas  instalações de serviços e mobiliários urbanos, 

deverão ser adaptados para promover a acessibilidade dessas pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Considerando que, pelo menos um dos acessos ao interior do 

edifício deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam 

ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com 

mobilidade reduzida.  

Por fim, solicita-se que seja cumprida a legislação federal em vigor e 
que a Administração providencie na construção dos acessos nos prédios públicos 
do Município, e em especial no Centro Administrativo. 

 
 
Plenário Armidório Oscar Pasa, em 14 de março de 2016. 

 

 

 

       FLAMIR SCHNEIDER 
                                    VEREADOR – PP 

 


