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Câmara Municipal 
de Curitiba

PROPOSIÇÃO N° 059.00001.2019 
 

A Vereadora Maria Leticia Fagundes e demais Vereadores infra-assinados, no
uso de suas atribuições legais, submetem à apreciação da Câmara Municipal de
Curitiba a seguinte proposição:

Requerimento de Moção de apoio ou solidariedade

EMENTA

Requer moção de Apoio ao
Movimento "Eu Empurro Essa
Causa".

Requer à Mesa, na forma regimental, seja inserido em ata a moção de Apoio ao
Movimento "Eu Empurro Essa Causa".
 

 
Palácio Rio Branco, 19 de fevereiro de 2019 

 
 

 

Verª.Maria Leticia Fagundes
  

 
 

Justificativa

A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece os direitos humanos
como um pré-requisito para a paz, a justiça e a democracia. Há que se chamar
atenção para melhor qualidade de vida das pessoas com deficiência e idosos.
 
Referimo-nos, especialmente, às pessoas que necessitam do Benefício de
Prestação Continuada (BPC), que é aquele salário mínimo para pessoa com
deficiência, aos que comprovam não possuir meios para sustento. Contudo, os
critérios de concessão e manutenção, prejudicam muitas famílias que realmente
necessitam.

  
O problema gerou uma mobilização nacional chamada “Eu Empurro Essa
Causa”, na qual um significativo grupo de mães lutam para conseguir uma
revisão da renda per capita máxima permitida para ter direito ao benefício.

  
Hoje as famílias precisam ser classificadas como miseráveis para receberem o
benefício. O valor de corte é de pouco mais de R$ 240,00 de renda por membro
da família que mora na mesma casa, ou seja, ¼ (um quarto) do salário mínimo
per capita. 
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Entre as reivindicações do movimento, consta também que todo deficiente,
independente do grau, desde que esteja impedido de trabalhar, seja beneficiado. 

  
Se em uma mesma família houver mais de uma pessoa com deficiência, o
movimento “Eu Empurro Essa Causa” também pleiteia a concessão de um
segundo benefício ou valor de renda complementar adequada para o custeio de
tratamentos, medicamentos e equipamentos dessa pessoa também.

  
Hoje isso não ocorre porque o benefício de uma pessoa com deficiência já
contabiliza como renda familiar, e no caso a segunda pessoa com deficiência
dentro da mesma casa acaba não recebendo o beneficio que na prática é de
direito dele também.

  
Além das manifestações pela internet, o Movimento ganhou as ruas de diversas
cidades do país inclusive Curitiba. No último sábado (16), uma linda caminhada
foi realizada da Praça Santos Andrade até a Rui Barbosa para fortalecer a causa,
tendo sido, inclusive, televisionada pela RPC, com matéria veiculada no Jornal
do Meio Dia.

 
Signatários:

 
Cristiano Santos
 
Dr. Wolmir
 
Ezequias Barros
 
Fabiane Rosa
 
Felipe Braga Côrtes
 
Jairo Marcelino
 
Julieta Reis
 
Marcos Vieira
 
Maria Manfron
 
Mauro Bobato
 
Mestre Pop
 
Noemia Rocha
 
Oscalino do Povo
 
Osias Moraes
 
Professor Euler
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Professor Silberto
 
Sabino Picolo
 
Sergio R. B. Balaguer (Serginho do Posto)
 
Thiago Ferro
 
Tico Kuzma
 
Tito Zeglin
 


