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PROJETO DE LEI
10/12/2020

Institui às pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida o direito de utilizar banheiros químicos
adaptados em eventos organizados pelo poder público
estadual e realizados em espaços públicos, no âmbito do
Estado do Ceará.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º. Fica assegurado às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida o direito de utilizar banheiros
químicos adaptados em eventos organizados pelo poder público estadual e realizados em espaços
públicos, no âmbito do Estado do Ceará.

Parágrafo Único - Fica garantido às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como seu
acompanhante, preferência no acesso e no uso dos banheiros químicos adaptados em que trata esta Lei.

Art. 2º. A quantidade de banheiros químicos adaptados a serem instalados será estabelecida observados
critérios de proporcionalidade, que levem em conta a natureza do evento, especialmente, a estimativa de
público, e nunca inferior a 10% (dez por cento) do quantitativo de banheiros químicos comuns a serem
disponibilizados, garantindo-se pelo menos uma unidade adaptada caso a aplicação do percentual resulte
em fração inferior a um.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por escopo assegurar às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida o
direito de utilizar banheiros químicos adaptados em eventos organizados pelo poder público estadual e
realizados em espaços públicos, no âmbito do Estado do Ceará.

O projeto estabelece ainda que a quantidade de banheiros químicos adaptados a serem instalados será
estabelecida observados critérios de proporcionalidade, que levem em conta a natureza do evento,
especialmente, a estimativa de público, e nunca inferior a 10% (dez por cento) do quantitativo de
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banheiros químicos comuns a serem disponibilizados, garantindo-se pelo menos uma unidade adaptada
caso a aplicação do percentual resulte em fração inferior a um.

Importante destacar que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e
das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, dispõe da seguinte forma, no caput do seu artigo
1º:

Art. 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto
, da Pessoa com Deficiência) destinada a assegurar e a promover, em condições de

 igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com
 deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

[...]

Sem dúvidas, a finalidade desse projeto garante mais um dispositivo para que à pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida possa viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de
participação social, conforme dispõe o artigo 53 do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)

2 de 5



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   LEITURA NO EXPEDIENTE

  Autor:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA

  Usuário assinador:  99623 - EVANDRO LEITAO_

  Data da criação:  15/12/2020 10:20:10  Data da assinatura:  15/12/2020 11:31:15

PLENÁRIO

DESPACHO
15/12/2020

LIDO NA 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO CEARÁ, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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ENCAMINHE-SE AO PROCURADOR-CHEFE DA CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ANÁLISE E
EMISSÃO DE PARECER.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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