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EMPATADO Altera a ementa e o art. I' da Lei n' 7.591. de
10 de janeiro de ]995, e alterações posteriores,
obrigando os estabelecimentos comerciais e
supermercados com área construída superior a
6.000m: (seis mil metros quadrados) a
manterem, no mínimo, 02 (duas) cadeiras de

rodas motorizadas à disposição de deficientes
físicos e de pessoas circunstancialmente
necessitadas.

Vem a Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria do
vereador Márcio Bifes Ely.

A Procuradoria da Casa, em parecer prévio, fl. 10, não apontou óbice
de natureza jurídica à tramitação da matéria. Posteriormente, após suscitado novo
parecer, fl. 32, concluiu que o conteúdo normativo da proposição não está ajustado
à legislação federal vigente.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu Parecer, fl. 1 5, concluiu
pela inexistência de óbice de natureza jurídica quanto à tramitação do Projeto.
Porém, após nova manifestação da Procuradoria no Parecer n' 429/17, em novo
parecer íl. 34, concluiu pela existência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação da matéria.

A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, em
seu parecer fls. 43 a 45, concluiu pela rqeição do Prometo.

E o relatório

Este relator entende que a proposição está de acordo com a CF, que
dispõe no artigo 23, incíso IT que é competência comuiP entre União, Estado e
Município cuidar da saúde e assistência pública, da proteção é garantia das pessoas
portadoras de deficiência. {.. l
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No mesmo sentido, a Constituição Estadual atribui poder de polícia
administrativa aos municípios nos assuntos de interesse local, e assim também
determina a Lei Orgânica que define como competência do município prover tudo
que conceme ao interesse local.

Contudo, conforme apontamento do Parecer n' 429/17 da
Procuradoria desta Casa, tal proposição é conflitante com a Lei n' l0.098/00, que
legisla sobre o mesmo assunto, determinando a obrigatoriedade de fornecimento,
por centros comerciais e estabelecimentos congêneres, de carros e cadeiras de
rodas, e definindo outras especificações.

Sendo assim, diante do exposto, este relator entende que o projeto
possui mérito, porém, versa sobre critérios e normas já definidos por legislação
federal, portanto, manifestamo-nos pela rejeição do Projeto.

Sala de Reuniões, 23 de setembro de 2019
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Vereador Paulinho Motorista,
Relator.
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