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SOCIAL E TRABALHO SOBRE O PROJETO DE LEI HP. 467/94

De autoria do nobre Vereador Zenas José Pires, o
projeto de lei 467/94 objetiva assegurar ao deficiente
visual parcial ou total, o direito de ingressar e
P ermanecer com seu c'ão condutor 	 em todos os ambientes
páblicos ou particulares, meios 	 de transportes, ou
qualquer local onde necessite.

Estabelece, ainda, que as entidades especializadas
no adestramento de ces condutores de deficientes
visuais, obrigam-se a fornecer documento habilitando o
animal e seu usuário, assim como, a fornecer documento
responsabilizando-se por quaisquer danos oriundos de seu
uso.

Alega o I. Autor que, por falta de legislaç"ão
específica, os	 deficientes visuais	 ainda n"ão
assegurados os seus mais legítimos direitos de ingressar
e	 permanecer	 com	 seus	 c'ães	 condutores	 nos
estabelecimentos pilblicos ou privados, e nos locais supra
mencionados. Diante disso, apresentou a propositura em
exame, a qual procura sanar a omisso do legislador
quanto a fatos Vão relevantes.

Em mista do exposto, esta Com isso manifesta-se
favoravelmente 'a aprovação do presente projeto de lei.

Sala da il çTso de Saáde, Promoç"ão Social e
Trabalho, 2g i sa ej.



VOTO EM SEPARADO

O Projeto de lei do nobre vereador Zenas Pires. propõe a assegurar ao deficiente
visual parcial ou total a ingressar com cão condutor em ambientes públicos e privados e
meios de transportes, ou qualquer local onde necessite.

Responsabiliza entidades especializadas no adestramento de cães condutores de
deficientes visuais, aos danos oriundos de seu uso.

Apesar da nobre intenção do legislador, o acesso de cães em transportes públicos que
circulam atualmente superlotados, pode levar além da ocupação no meio de transporte de
espaço à outra pessoa, e trambém levar a mordeduras de terceiros e outros clireagravos aos
demais passageiros.

Diante do exposto a propositura não deve prosperar nesta Egregia Casa de Leis
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho em

29/11/95.

ANA ¥ARTINS
/vereadora




