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Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

EMENDA MOFIFICATIVA AQ

SUBSTITUTIVO DO PROJETO

DE LEIN. 149/2019

EMENTA:

Modifica a redação do artigo 9º do Substitutivo ao Projeto de
tein. 149/2010 em tramitação nesta Casa.

SENHOR PRESIDENTE:

A Comissão de Constituição e Justiça apresenta a seguinte EMENDA

MODIFICATIVA ao SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI N. 149/2019, substitutivo este

apresentado pelas Comissões Permanentes de Direitos da Pessoa com Deficiência Física

e dos Direitos da Mulher, do Adolecente, Idoso e Vítima de Violência:

O artigo 9º do substitutivo ao projeto de lei n. 149/2019 passa a contar com a

seguinte redação:

Art. 9º Quanto à reserva de assentos e espaços para pessoas com deficiência

e mobilidade reduzida em eventos tratados por esta lei, qualquer pessoa capaz
civilmente poderá representar à Administração Municipal a ameaça ou a violação

aos direitos assegurados por esta, bastando reduzi-la a termo, por qualquer meio

inequívoco, acompanhada das provasjá constituídas.
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$1º. Os recursos arrecadados em decorrência da violação desta lei serão destinados,

preferencialmente, para as ações de caráter educativo, objetivando maior garantia

de acessibilidade e inclusão nos espaços públicos e privados para as pessoas com

deficiência ou mobilidade reduzida.

& 2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência — CMDPcD —

receberá ciência dos expedientes autuados e das fiscalizações exercidas em

decorrência desta lei, podendo também servir como responsável direto pela geração

de representação em defesa de qualquer pessoa que tenha seus direitos violados ou

simplesmente ameaçados.

»

SALA DAS SESSÕES, 17 de dezembro de 2019.

fsaac Antunes
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JUSTIFICATIVA

Tanto o projeto original no 149/2019 quanto o seu

substitutivo se encontram abrigados na disciplina geral estabelecida pela Lei Federal n.

13.145/2015, denominada Código (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

As modificações pretendidas por esta Comissão de
Constituição. e Justiça e Redação com a presente emenda modificativa do artigo 9º do

Substitutivo &o Projeto de Lei n. 149/2019, visam adequar o referido artigo ao Decreto Federal
n. 9404/2018, o quai regulamenta, em nível nacional, o artigo 44, 8 1º, da lei 13.446/2015, de
forma muito especial em relação aos quantitativos da reservas de vagas aos deficientes e aos
portadores de mobilidade reduzida.

inicialmente, houve necessidade de modificação do caput do
artigo 9º, porque se encontra a instituir dever de todos, de forma genérica, a comunicar
autoridades qualquer forma de ameaça ou lesão aos direitos da pessoa com deficiência, fugindo
do objeto da propositura, o que constitui uma irregularidade material do projeto. Por outro lado,
estar-se-ta fugindo da competência do município em editar leis neste sentido.

De outra parte, o stbsttutvo volta a mencionar

estabelecimento empresarial, pessoa jurídica e outros cadasirados como responsáveis. O

Código de Defesa do Consumidor já disciplina a matéria quando define “fornecedor, o qual é

perfeitamente aplicável à oferta de produtos e serviços caracterizados como “eventos”, de forma

que a presente emenda modificativa visa adequar a propositura também ao Código de Defesa
do Consumidor.

Isaac Antunes
Presidente
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