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 PROJETO DE LEI Nº______, de 26 de Junho de 2019. 

(DO DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO) 

 

Dispõe sobre a criação do Banco Estadual de Cadeiras 

de Rodas, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 

 

DECRETA 

 

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, no âmbito da Secretária de 

Assistência Social, o Banco de Cadeiras de Rodas, com o objetivo de oferecer na 

forma de empréstimo, cadeiras de rodas muletas, bengalas e outros aparelhos 

necessários para a locomoção de pessoas acamadas ou com mobilidades reduzidas 

temporariamente. 

 

Artigo 2º - O Estoque de Banco de Cadeiras de Rodas será formado por doações, 

sejam elas de pessoas físicas ou jurídicas, bem como órgãos governamentais, 

podendo ser promovidas companhas de doações junto a Empresas parceiras. 

 

Artigo 3º - O gerenciamento do Banco de Cadeiras de Rodas será feito pela 

Secretária de Assistência Social, concedendo-se prioridade no atendimento 

daqueles que, comprovadamente, não tenham condições financeiras para aquisição 

de cadeiras de rodas. 

 

Artigo 4º - O Empréstimo do aparelho será feito diante comprovação da 

necessidade com laudos médicos e demonstração de hipossuficiência. 

Identificador: 370037003000360037003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Gabinete do Deputado Capitão Assumção 

Av. Américo Buaiz, nº 205, 4. º andar, gabinete 406 Enseada do Suá 

 CEP. 29050-950 – Vitória ES 

 

Paragrafo Único – O prazo de locação dos aparelhos será de 12 (doze) meses, 

sendo prorrogável, comprovadamente, diante da necessidade. 

 

Artigo 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que for necessário à 

sua aplicação. 

 

Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

 

Sala das Sessões, em 26 de Junho de 2019. 

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição dispõe sobre a criação do Banco Estadual de Cadeiras de 

Rodas, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Esta iniciativa tem como objetivo oferecer na forma de empréstimo, cadeiras de 

rodas, muletas, bengalas e outros aparelhos necessários para a locação de pessoas 

acamadas ou com mobilidade reduzidas temporariamente. 

 

Todavia, este projeto de estoque será criado com as doações de Pessoas físicas ou 

jurídicas, bem como Órgãos Governamentais, podendo ser promovidas por 

campanhas de doações junto as Empresas parceiras. Dessa forma, esta inciativa 

não acarretará custos aos cofres públicos, pois todos os aparelhos serão doados 

para efetivação do programa. 

 

Portanto, esta proposição visa ser mais justa com quem não tem condições de 

adquirir ou locar esses aparelhos, facilitando a vida de quem já esta passando por 

uma difícil situação de saúde, visando assim promover igualdade e justiça social.  

 

Ante todo o exposto, com o apoio de nossos nobres pares para a provação desta 

importante inciativa de relevante necessidade. 

 

Sala das Sessões, em 26 de Junho de 2019. 

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – PSL – Espírito Santo 

Identificador: 370037003000360037003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2019-06-26T16:12:54-0300




