
PROJETO DE LEI N° Ob4/2010

EMENTA: DISPOE SOBRE 0 ACESSO
PREFERENCIAL AOS IDOSOS, PORTADORES
DE DEFICIENCIA E GESTANTES EM
EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS,
DESPORTIVOS E SIMILARES REALIZADOS
EM TODO 0 MUNICIPIO DE CARAZINHO.

Art. 10
- Fica assegurado aos idosos, portadores de deficiencia

e as gestantes, acesso preferencial nos eventos culturais,
artfsticos, desportivos e similares realizados em todo 0

Municipio de Carazinho.

§10
- Considera~seidoso, para os efeitos desta Lei, a pessoa

com idade igual ou superior a sessenta anos (60).
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o presente projeto visa proporcionar acesso preferencial aos idosos,
ores de deficiemcia e gestantes em eventos culturais, artlsticos, desportivos e
"es realizados em todo 0 Municfpio de Carazinho.

A preferencia sera dada no acesso aos respectivos locais, mesmo
3ra isso, as portas dos estabelecimentos tenham que ser abertas com tempo
lara 0 cumprimento desta Lei.

Desse modo, consoante os postulados de prote<;c3osocial prescritos
nstitui<;c3oFederal e Estadual, assim como em complementa<;c3o a legisla<;c3o
lfica, a presente Proposi<;c3orepresenta importante passe para que os idosos,
rtadores de deficiencia e as gestantes tenham ao seu alcance os beneficios
tretenimento, da cultura e do lazer, com 0 devido respeito e considera<;c3o.
Considera-se como idoso, 0 cidadc30com idade igual ou a (60) sessenta

como preceitua 0 Estatuto do Idoso.
As disposi<;oes legais em vigor, que asseguram os valores basicos

Jaldade de tratamento e oportunidade a todos os brasileiros, ainda nc30estc30
antemente c1aras quando se tratam de idosos, gestantes e portadores de
emcia.

Pretendemos, agora, de forma objetiva, 0 tratamento preferencial na
Ira ou obten<;c3ode ingresso para eventos culturais, artfsticos e desportivos,
como 0 acesso aos respectivos locais. As dificuldades para adquirir um
550 ou permanecer por tempo indeterminado em fila de acesso a um evento,
devem ser 6bices para a participa<;c3o nas manifesta<;oes publicas que
xcionam cultura e lazer.

Ao aprovar este projeto, estamos incentivando 0 entretenimento de
oas que necessitam de integra<;c3osocial e de participa<;c3ocomo cidadc30s no
) exercfcio dos seus direitos.


