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Requer informações sobre a adaptação para 

acessibilidade da frota de ônibus de Taubaté.  

                

 

 

Senhor Presidente, 

 

Considerando que o decreto federal n.º 5.296, de 02 de 

dezembro de 2004, regulamentador da Lei n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, estabelece que os municípios tem 10 

anos para renovação e/ou adaptação da frota para atender as pessoas com deficiência e 

restrição de mobilidade; 

 

Considerando que o Plano Nacional de Mobilidade 

Urbana, em seu artigo n.º 24, garante que as cidades devem se estruturar para que pessoas 

com deficiência e restrição de mobilidade tenham autonomia de locomoção, incluindo os 

transportes públicos; 

Considerando que, em 2015, a Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo denunciou o município de Taubaté por desrespeito à lei federal, uma vez 

que, na época, 100% da frota não tinha adaptação. Em julho de 2015, foi feito um acordo 

judicial que a frota seria atualizada em 24 meses.  

Considerando que, segundo informações, em julho deste 

ano, houve uma nova prorrogação deste acordo. 

                                   Assim sendo, é que: 
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REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado o Exmo. Prefeito, para que se 

digne a informar a esta casa o quanto segue:  

 

                                                      I) Solicita-se o envio de cópia física do acordo judicial 

que prorroga os prazos para adaptação de acessibilidade da frota de ônibus.  

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 25 de agosto de 2017. 

 

Vereadora Loreny - PPS 


