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SÇÃO DE FIEVisÃo ise necessário.
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NEN EM 22. LISMAO AS00 ASSEGURA O INGRESSO DE CÃES GUIA PA
A DEFICIENTES VISUAIS EM LOCAIS DE

k1  16T 1997 	 * SO PÚBLICO OU PRIVADO.

— .	 VOLTA À 2.a DISCUSSÃO

APR OVADO EM 12. DISCUSSÃO
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Fica assegurado ao deficiente visual ,A 1rci41 ou total, o di

reito de ingressar e permanecer com seu cão condutor em to

dos os ambientes pUblicos ou particulares, meios de trans

portes, ou qualquer local onde necessite.

As entidades especializadas no adestramento de cães conduto

res de deficientes visuais, obrigam-se a fornecer documento

habilitando o animal e seu usuário, a fornecer documento res

ponsabilizando-se por quaisquer danos oriundos de seu uso

previsto nesta lei.

O deficiente visual deverá portar original ou cópia autenti

cada do documento referido "caput" deste artigo, e apresen-

tá-lo sempre que exigido.

Art. 3 2	 As •despesas decorrentes com a implantação desta lei correrão

por conta de dotaçOes orçamentárias prOprias, suplementadas



das SessOes, 18 de outubro de 1994
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Art. 4 2 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revoga

das as disposiçOes em contrário—,
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JUSTIFICATIVA

Os deficientes visuais necessitam auxílio para sua locomoção.

Quando utilizam outra pessoa sofrem ânus, às vezes insuportável

aos seus recursos financeiros.

O cão prova ser o melhor amigo do homem, inclusive dos deficien

tes visuais, pois presta a eles perfeita colaboração.

Durante decenios foram testados e aprimorados cães guias para

cegos, e, atualmente o mundo reconhece sua validade imprescindível.

Entretanto, por falta de legislação específica os deficientes

visuais ainda não tem assegurado o direito proposto neste projeto de

lei.

ZENAS PIRES

Vereador




