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ESTADo Do PARANâ*^*^* u?{iiilil DE CÀ3CAVEL

PROJL,'I'() DE LEI r'" / o4 ,DI,. 2019

Art. 5" ,\s organizaçôes represcntativas de pessoas portadoras de
Iegitimrdadcs para acompanhat o cumprimento dos rcqúsitos impostos por
cncaminhar denÍrncia dc ir:regularidade aos órgàos púb)rcos competcntes,

Lr0

dehciôncia terào
esta lei, inclusivc

t4R6c

proponcnres: \iereadorcs Carlinhos Oliveira/PSC e Olavo Santos/

Dispõe acerca da idcnuficação do símbolo mundial dc
autisrrro nos locais que específtca em ârnbito do
N{unicípio de Cascavcl.

A Câmara Iüunicipal dc Cascavel, Estado rlo Paraná, aprova

Art, 1" Esta lci determina quc nos órgãos públicos e nos estabelccimentos prir.ados quc
tenha cm suas atividadcs () atendimento dc pcssoas, â mantcr placas com a idcntificação do símbokr
muncliel da conscienúaçâo do Transtorno do Espccffo Âutista.

Patágtafo írnico. Iintcnde-se por cst?rbclecimento privado, para fins de cumprirnelto ao
riisposto na prcscnte lei, aquelcs quc atendem diatiatrrcnte pessoâs pnra efemarem paglrmcntos nos
caixas e pam aquclcs que mantêm balcâo ou guichês dc atendinrento, râis comor sr.r1;ermcrcados,
buncos, coopetarivas dc créditos, casrs krtédcas, Iojas e comórcio em geral.

Att. 2" À placa com o símbolo do Âutismo devetá contcr os mesmos parlrrlcs das demais
idcnúÍicações dc atendirnento de pcssoas com pi.otidadcs, confotme modclo e padrões ptuvistos uo
ancxo I clesta lei.

AÍt,3" O nào cumprimento às tcgtas impostos por csta Iei acarretará ao proprietário do
estabelecimcnto privado as seguintcs penalidades:

I - na pdmcira âutuâção, scrá fcita a advertência;
II - na segunda âutu2ção, em não scndo verificada a rcguladzação, aplicaçào de multa no

valot de 10 (dez) Uni<1ade Fiscal do lt{unicípio - LIFN'Í;
III - a partlr da terceira autuacào, cm se mantendo a irrcgularidade, scrá feita a suspensà<r

do alvará de funcionamento até a rcguiarizaçâo do disposto nesta 1ei.

PatígraÍo único. -r\ prrtir-da prir:rcira autuaçiio coÍ1staflte no lnciso I deste artigr.r, scrr:r

lcrificado pelo fiscal a cacla trinta dias para lcvantarnento da rcgularizaçào ou possível aplicação drrs

novts sançrircs.

Ârt, 4" F.m se úatando dc irregularidades comctidas em órgàos públicos às pelaüdades
serão as prer,-istas nos Inciso I e II do art.3', 

^ 
scr aplicadas sobre os vcncimeÍrtos do responsável pelo

órgão.
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Art. 7" Esta lci entÍâ em \-igot 180 (cento e oikntâ) dias após a data de sua publicação

Palácio José Ncves Formiglied, 67" anivetsário de Cascavel.

Em 2 dc seternbro de 2019.

adinho orivclfll Ola Santos
Vcrcatlo PSC \rercador'/PHS

.lustlficaçào

.,\ ptopostâ legislauva quc âpresento para dclil;craçào dos Scnlrotcs Vereaclores tctn a

finalidacle de garanú um dos clireitos das pessoas corn 'Iranstorno do Espectro Àutista, que é do
direito a comunicaçào. Comunicaçào essa gatantida no art.2",IX da Lci n'10.098, de 19 <ic dezernbro
dc 2000 qr.re estabclccc nolnas gerais c critérios básicos para a promoçào da acessibiüdade das pessoas

pottadoras de dehciência ou conr. mobilidadc tcduzida.

.\ pcssoa com l'ranstotno do Espectro Àutrsta foi considetada pcla Lei n" 12.761, ,Jc 27 de

dczcnrbro de 201,2, como pessoa cr»rr dehciência persistcnte e clinicamcntc sigr:.ificativa dn
ct.rmunicaçào e da intetação sociais, pottanto, possui todos os ditcit<.rs irnpostos a uma pessoa com
dehcrência.

E lament/.rvcl u1nâ pessôâ com Àutistno não tet atcndirnentos priotitários nas agências

bancárias, nas câsas lotéricas, cm estabelecimentos cometciais, e principalrrrente, em órgãos púbicos que
possuam atcÍrdimento em grandc quanudade de pessoas diariarnente, podc sc citar aqui, cc.,m cxcmplo,
o INSS, os CoÍrcios, a Prefeituta, cntlc r.'ários outtos estabelecimentos. E prcciso que essas pcssÍ)as

com autismo tenham <;s mesmo direito que as outrâs pessoas com dcficiência, garantinclo dcsta fon'na
um direitcr scu e nào um favor, dircito este garanúdo pclas Leis n" 72.7 (tl, de 2013 e n" 10.09U, dc 2000.

À comunicaçào por rreio de placas visuais poclerá contÍibuiÍ cm muito com o ttcndirnento
das pessoas com Espectro Autista. À impotância a essa prefctôncia vem âo eflcontÍ() das necessidades

dessas pcssoas, pois, a dernora cxcessiva no atcndimento em uma Íila pocle pror'ocâr ume crisc
incontrolár.r:1, gcranclo problenl,is trÍrt(, x pessoa com rurisrro como pÍrÍn scu acot'npanhante. E ptcciscr
quc haja uma ttanquilidade e agrJrdade no atcndIrellto, propotcionando confotto a todos.

Iispero, pois, coÍltar coln o apoio dos Nobres Patcs l aptovaçio deste píÕjeto dc lci
,l
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Art. 6" Nos tcrmos do art. 12, VII c VIII da Lei n" (>.30ti, de 13 de dezembro de 20i8, os
recutsos otiundos das penalidadcs impostâs no art. 3" desta lei serão dcstinados ao Fundo N.{unicipal
dos Dueitos da Pcssoa com Defrciôncia.
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