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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de Sao Paulo

EMENDA MODIFICATIVA AO| DESPACHO
SUBSTITUTIVO DO PROJETO

DE LEI N. 149/2019

EMENTA: i

Modifica a redação do artigo 3º db Substitutivo ao Projeto de
Lei n. 149/2019 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 Vitima de Violência:

O artigo 38 do substitutivo ao projeto de lei n. 149/2019 passa a contar com a

seguinte redação:

Art. 3º Em eventos culturais, esportivos, gastronômicos ou similares,

realizados ao ar livre, promovidos por estabelecimentos empresariais, inclusive os

que prevejam instalações provisórias, deve-se garantir a reserva de assentos, se for o

caso, ou acomodações conformeas características do evento, devem:
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1 - ser disponibilizados, no caso de eventos de previstos neste artigo, cuja
capacidade de lotação seja de até mil lugares, na proporção de:

dois por cento de espaços para pessoas em cadeira de rodas, com a
garantia de, no mínimo, um espaço; e

a)

dois por cento de assentos para pessoas com deficiência ou cora
mobilidade reduzida, com a garantia de, no mínimo, um assento; oub)

H-ser disponibilizados, no caso no caso de eventos de previstos neste artigo,
cuja capacidade de lotação seja acima de mil lugares, na proporção de:

vinte espaços para pessoas em cadeira de rodas mais um por cento do
que exceder mil lugares; e

a)

vinte assentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida mais um por cento do que exceder mil lugares.

b)

81º A definição de “evento ao ar livre”, para fins de asseguramento das reservas de

assentos e acomodações, em caso de divergências por parte do promotor, será

definida tecnicamente peia autoridade administrativa que autorizar a sua realização.

& 2º Havendo venda de ingresso, físico ou virtual, ou distribuição de assentos ou

acomodações de forma antecipada, a reserva de que trata esta lei será garantida a

partir do início das vendas até o dia anterior ao protocolo pelo qual o promotor do

evento solicitará os alvarás necessários à regularização das instalações provisórias,

quando necessárias, dando-se amplo conhecimento acerca da data final para as

respectivas reservas de vagas, Não sendo necessárias instalações provisórias, o prazo
final serã de 48 horas antes da realização de evento;

$ 3º Os espaços, assentos e acomodações preferenciais deverão contar com

dispositivos que minimizem as intempéries climáticas.

SALA DAS SESSÕES, 17 de dezembro de 2019.

isaac Antunes
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Miáfinho, ampaio

Vereador

Vereador

JUSTIFICATIVA

Tanto o projeto original no 149/2019 quanto o seu
substitutivo se encontram abrigados na disciplina geral estabelecida pela Lei Federal n.

13.146/2015, 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 3º do
Substitutivo ao Projeto de Lei n. 149/2019, visam adequar o referido artigo ao Decreto Federal
n. 9.404/2018, o qual regulamenta, em nivel nacional, q artigo 44, 81º, 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.

No mais, as modificações sugeridas decorrem adaptações-de
redação, não alterando a essência da propositura original.

Isaac Antunes
Presidente
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