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Excelentíssimo Senhot Presidente da Càman Municipal de Cascavel.

A Cãmata Municipal de Cascavel, por meio de seus ÍepÍeseÍrtantes legais, subscritores da

pÍesente proposição legislativa, nos temos que regem os aÍts. 157 e 158 do Regimento
Interno desta Casa de Leis, hipoteca MOÇÂO DE ÂPELO ao Excelentíssimo Senhor
Roddgo Pacheco, Presidente do Senado Fedetal, pâra que destine o Projeto de Lei n" 2225,

de 2022 à Comissão de Constituição e Justiça,,p^ra após os trâmites seja colocado em pauta
paravotaçào.

Dê-se ciência desta Moção ao Excelentíssimo Senhor Roddgo Pacheco, Presidente do
Senado Federal, bem como o Senador Rogério Carvalho, autot da pÍoposta.

É a Moção. Sala de Sessões.

13 de feverebo de2023.
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Exposição de Motivos

A ptesente moção tem poÍ escopo soücitar que o Projeto de Lei n" 2225, de2022 que visa
reconhecer a deficiência auditiva unilateral como deficiência sensorial, do tipo auditiva, para todos
os efeitos legais, seja enviado à Comissão de Constituição e Justiç^ p^ra que possa assim correr os

trâmites e seja colocado em p^\t^p^r^ votação o mais tápido possível.

A deficiência auditiva unilateral pode vadar de grave à suave ou profunda, e com frequência
afeta a qualidade de üda da pessoa portadota. A deficiência auditiva unilatetal caracteiza-se o
exercício do sentido da audição poÍ apenâs um dos ouvidos, o que limita sensivelmente a noção de

clirecionamento do som percebido, bem como a audição em sons vindos na direção do ouvido
deficiente. A deficiência auditiva unilateral, por intetferir sensorial e psicologicameflte na

patticipação social plena das pessoas com essâ limitação, inclusive em opoÍtunidades no mercado
de uabalho, deve seÍ compensada, entre outÍâs medidas, pelo benefício da Íeservâ de vagas para

pessoâs com deÍiciência em contratações e concruso público.

Atualmente, o Decreto 3.298, de 1999 (que regulamentou aLei7.853, de 1989), define
defrciência auditiva como "perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiogtama nas fteqüências de 500H.2,7.000}{2,2.000H2 e 3.000H2", ou seja, apetda
unilateral, embora constitua uma deficiência auditiva, hoje não se enquadta na definição
que asseguÍa ao deficiente auditivo acesso aos diteitos concedidos às pessoas com
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Essa exclusão da deficiência auditiva unilateral acarteta perdas de opotunidades e é,

mútas vezes, vista como uma forma de discriminação, pois surdos unilaterais podem sentir o
impacto dessa deficiência no seu dia a üa, mas não encontram o apoio legal destinado às demais
pessoâs com deficiência auditiva

O entendimento da perda auditiva unilateral como defrciência auditiva possibilitará o
acesso a di"eitos já assegurados às pessoas com essa deficiência e permiúá incluir as pessoas com
perda auditiva unilatetal entÍe os beneficiários de importantes políticas públicas, tais como a Íeservâ
de vagas em concursos púbücos e a cofltÍataçáo pot empÍesas, Ílos petcentuais previstos na
legislação (art.93 da Lei n" 8,273, de 24 de julho de 1991).

Dessa fotma, pelos motivos acima expostos, manifestamos nosso apelo para que o
Projeto de Lei n" 2225,de2022, seja enviado à Comissão de Constituição eJustiçapàrz deliberação,
pâÍâ que possa o mais rápido possível entÍar em pauta patavotaçáo,
auditivo acesso aos di"eitos concedidos às pessoas com deficiência.

afim de âssegrúâ ao
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