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A Câmara Municipal de São Paulo decreta:

Art. Io Fica assegurada a presença e o acesso de acompanhantes de

pessoas com necessidades especiais que sejam impossibilitadas de locomoção,
autodeterminação

e

que

dependam

de

acompanhamento

em

qualquer

§

Io

14S43

estabelecimento cultural ou de lazer.

Os estabelecimentos em epígrafe serão os destinados a

diversão, espetáculos teatrais e musicais, exibições cinematográficas, atrações ou

eventos esportivos e artísticos em geral.
<

§ 2o Não serão permitidas a cobrança do acompanhante do portador,

de necessidades especiais nem a sua cobrança diferenciada.

Art. 2o Ficam os estabelecimentos atingidos por estal_ei obrigados a

fixarem, em locais de fácil visualização ao público, cartaz com gs'segtlintes dizeres:
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"É permitido o acesso gratuito do acompanhante de pessoas com
necessidades especiais."

Art. 3o Para fins de acompanhamento, controle e cumprimento do

disposto no art. Io, o Poder Executivo, pelo seu órgão competente, editará os atos

regulamentares necessários ao fiel cumprimento desta Lei, bem como as sanções
pecuniárias, no caso de descumprimento.

Art.

4o

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 08 de Outubro de 2019.
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JUSTIFICATIVA

0 referido projeto de Lei visa garantir a entrada gratuita para acompanhantes de
pessoas com necessidades especiais em locais destinados à diversão, espetáculos
teatrais e musicais, exibições cinematográficas, atrações ou eventos esportivos e
artísticos em geral.

Importante ressaltar que todo deficiente que for ao teatro, cinema, casas de
espetáculos, terá reservado não só o local para ele como também um assento
disponível o acompanhante, ao lado da pessoa que precisa de cuidados.

Os estabelecimentos atingidos por esta Lei ficam obrigados a fixarem, em locais de
fácil visualização ao público, cartaz informando essa permissão da entrada de
acompanhante de pessoas com necessidades especiais.
Por tudo isso, restando evidenciadas as razões que amparam a propositura deste
Projeto e que demonstram o relevante interesse público de que se reveste,
submeto-me o presente projeto de lei à apreciação e solicito a colaboração dos
Vereadores desta Casa para a aprovação deste importante Projeto de Lei.
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