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Excelentíssimo Senhor Promotor da 2ª Promotoria de Justiça da Bahia em Ilhéus 

Olivan Costa Leal 

 
 

 

Não é a primeira vez que recorremos a esta promotoria para representar contra a 

prefeitura do desrespeito para com as pessoas com deficiência. Seja física, mental, auditiva, 

visual ou com dificuldade de locomover-se. 

Apesar de todo o arsenal legislativo, a realidade e os dados disponíveis revelam que, 

para a grande maioria da população, as leis e os procedimentos legais não são conhecidos e, 

conseqüentemente, os direitos das pessoas com deficiência continuam sendo violados de 

inúmeras formais, inclusive por parte de quem deveria garantir, assegurar e implementar a 

política da pessoa com deficiência, neste caso, pelo governo municipal, mas não o faz. Baixa 

uma Portaria em que SUSPENDE a validade dos cartões dos beneficiários da gratuidade no 

transporte coletivo.  

O Prefeito, juntamente com a secretária Municipal de Desenvolvimento Social, que é sua 

esposa, primeira dama, não tem autonomia para tomar essa decisão. Visto que, o Decreto n° 

088/2010, em seu artigo 3°, diz de quem é essa incumbência, é da Comissão de Avaliação e 

Controle da Gratuidade no Transporte Coletivo, de decidir sobre a suspensão ou não dos cartões 

de gratuidade, mediante avaliação. 

DO PEDIDO: 

1. Anular, Suspender ou Revogar a Portaria 386/2017; 

2. Formar a Comissão de Avaliação e Controle da Gratuidade no Transporte Coletivo, 

como preconiza o Decreto n° 088/2010; e 

3. Descentralizar os postos de cadastramento e recadastramento, para os CRAS, 

CREAS e Postos de Saúde nos bairros, para melhor assegurar e servir a pessoa 

idosa e pessoa com deficiência, conforto e acessibilidade, tendo em vista a 

dificuldade de se locomover devido vários elevadores quebrados nos ônibus.    

 

Termos em que pede e aguarda deferimento 

Ilhéus, 21 de dezembro de 2017 

                            
Adelvira de Almeida Nascimento de Jesus 

CASA DE APOIO AOS DEFICIENTES FÍSICOS DE ILHÉUS 
Presidenta 
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