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As"sun:[giProjeto de I,ei n0 $4ftAff

Attot:V*t*adora Cida Sa*tiago

e esr'abelecimentos
.rf,oçuto*edade <ios bares, restariranteB hotóis
e taltreres
o*,rã*À* pôssüas çonr deficiência visual' pratc
similares a disponitrilizarc:n âos seus
adaptados, e dá outras providências".
<ie iei
discussão s votâçác do presente projeto
Conclusão: parecer favarávelà tramrtagáo,
q*fctsg, V.ieador Valdemir Virgino

B@.o,Di*po" ,otr* ã

PéREC]ER
comissáo de Direitos Hurnanos e Defesa
Em observância às disposiçôes regiinentais, a
projeto de Lei *" 4412*17, de autoria da Vereadora Cida
do Consurnidor reuniu-se e apreciou o
"Dispõe scbre a obrigatoriedade dos bares' restaurântes'
santiago, cuja a ementa é a seguinte:
â<:§ seu§ usuários pessoas com
hotéis e estabelecirnentos simiiares a díoponibiXizarem
e dá outras provídêncías"'
deficiêneia visual, preto e tatheres adaptaelos'
à Assessoria Jurídica I"rgislativa' a qual
FrimeÍramente, a inatéria praposta foi rentetida
56 de nÜÍmâ regirneetai, pela possibilÍdade
emitiu pareÇeÍ tácnieo-jurídieo, nos torfi]os do art.
à comissão de Legislação'
jurídica do projeto em análise. Ato contínuo, a matóna foi submetida
peia iramitaçáo, discussão e votaçáo
Justiça e Redação Final qlre se prernunciou favcravelmente

da matéria pr0po§tâ, ufiIa vez que â proposiscr em
ordenarnento jurídieo Pátrio.

Em justificativa, a nobre

partrrrÍm.entar

anátrise está

em consonância com

o

expõe que o objetívo da propositura é garantír

uma vez que pratos e
maior acessibilidade às pessoas eon-r deficiência visual,

talheres

pe§soa§, dificultando o manuseio' dada a
convencionais náo eontecrplam a necessidade dessas

do tato"
ausência de leitura facilmsnte identifiçávelatravés

,âfirrna ainda que fo! concedielo pelo Instituto

I*{acioruatr de Propriedade

de Farente §io MLi 9100241-q ao praiótipc, de prato
se&sorial de pessoas ccrrr 'Jefi*iâecia ""'isilai'

É, en: sínteso, c reiaÍórie' Fassatnos a" cpi:iar'

*

tatrhares adaptadcs

Industriai, a Carta

paía a percep@o
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,;oru çsí*io nô aít. 75, do RegÍmento Intento
No tocante ao mérit*, cabe a esta eomissâ,:,
da seguiitte matéria, conforme se depreende a
da câmara Municipal <le Teresina-- Ã?"ICMT'iralar
seguir:

Árí.75.CÜftxpeteàCtsmissti*de{tiru,itasÍ{ur,,narcoseDefesado
Con.tumisLtt'.

e Defesa do
í - discutil. maíéri*s yeí*cít.;ilt;riss aas í}ireiíos Í{u'ruenos
as proposições
Consugsiilctr, ettitirtdtt ü"s cütfiPeíe?xte§ püreceres sabre
íe

gisírjt i'tt tts ü])r€ s{t\ttüC{il :

tr*bsliTos tsct'ttcs, re aiizer serninririos, palestas'
audiênciaspúblir:as.diligéracias€autrasaçõesqueestejamvoltadcs

íi : eiabor*r

pat'a quesloç5 a!; .iiict tot?:p(í;ficiu
"íIi
Humanas e
- ieceber iÍernincins o'u c,u.*:ixas de violações aos Direitas
iníeressados
com
de f}s_,ít::;ti cL<; {- ,t;xtmidor, p*de;ttlo r**íizar enü'evistas
qualquer ouíra
e/ouiítir*as. *utiiêncíus ct]í't'i í4€3íúr€'t públicas ou' aindc'
queixa.
*tíec1uado que vist ez elucíaiação cla denúncia aw
proce,tlirner,Íts

conjorme

{} {:üsü, !s*m

çt;mu pravL}üür iniciaíivss

dss

autoriciacles

competentes;

]íi *

medidcs
strgerí:r ltús {}tsv*i'ieas Feclevttl, Estccluaí ou Municipal'
e
cidadãos
direitos dos
capazes"de retlwzir G§ üd^§ír.e' rie desrespeiía aos
caxsur*tciorss,

dlsi:tttir {;ü!ía tts tjt'gti,-.t,t ';:;}l:efit*?7'{virais, ewidrtdes e assaciações
e ccs direitos das minorias,
lctru*s tÍe ne*líy:risr * reípe;í,, à *ic.cdunía
r.4 - tttüpürür € iv{Íi//z{)v{:t" i*e t'e âmbit} Ü{)?n ouÍrúS orgCnizações
tius
br,nilctt'çs tstr tio ur'rr'r'o' rtgos itttjetlvos sr irtciuam a deJesa
jd:'rc
f)iro ttcs !Jttmutas :' tJüc lrtliç;n:
,{il tr{ííar de ynç,teri{}S c{ií1c€tyt€illes "'às relações el.e consurno e merJidas
-tíe delesa iio c*nsurnítktr,'
í,'íIt - trçíü{ tle ye c:!çm,sÇíies. cr:nsulras, denúnciss e sttgestões
ou entidades
apreseil,íarias p*r populares, t$lrsLít?Íídares, assocíações

í/

*

e s le gi s l at iv as,
re pr e s € tlt st iv s s, rr *y,s f r., r q rcrxí* - us * tx p rttprs s iç õ

surs co*rPeíêm:ic;:

LX -- pltli!?llver {} rlep::Lt;xeiicia! d*s iníeresses

e

direitos

do
consttweklayss e ,las vííirnas, à título coleíivo, nos termos
{-'çrtsç"imidr-'r'
Co Çótiiga de í-)i:.;e.ra do

no

deníro da
dos

art- 82, III,

haja vista que existem
Destarte, a proposta apleseniartra mostra-se de especial retrevâacia,
que Teresina está
Brasil 3.6Va depessoas exclusil,aine;:ie coiÉ essa rieficiência., ressaitando

inclusa como uma cidade corn índieç n:uito íireçÇiiliêfi!-e dç dcficiente-q'

Dessa forma, enlende-se qúe

as

indubitavelmente, merecern especi;:.i âtç;:r';"

tramita$o nesta arigpsta Casa í-egisiariv'2"

iiisposiçÕes delineadas
,.-1r:;ii;

no texto Dropostc,

edilidade" nãc havendo óbice a sua normal
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trsto posio, manifesra-se

votação do projeto

cie

FÀVüR-AVELMEF{TE a sor*issãr-i signatár.ia

pe\a iliscussáo e

iei ora examinatio"

É o parecer, salvo meliror juízo-

Sala de Reunião da Coinissão de Direítos Hurranos e Defesa do Consumidor, em 26 de

abnldeZALT.
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