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Ementa: Torna obrigat6rio no ambito do Municipio de
Carazinho a adapta~ao de computadores para a
utiliza~ao de pessoas com deficiencia visual, e ou
baixa visao, em Lan Houses, Cyber Cafes, Escolas de
Informatica, Camara.com e estabelecimentos
similares.

,
Art. 10 Estabelece que as Lan Houses, os Cyber Ca fes, Escolas de Informatica,

Camara.com e os estabelecimentos similares, que tenham 5 ou mais computadores, cuja

atividade fim seja relacionada a obtenc;ao de lucro por meio da informatica ficam

obrigadas a disponibilizar, pelo menDs 01 computador adaptado para utilizac;ao por

pessoas com deficiencia visual, e ou baixa visao.

Art. 2° Esses computadores devem contar com teclado em Braille, programa de

informatica que possua leitor de tela, programa de informatica destinado a pessoa com

baixa visao que possua caracteres gigantes, fone de ouvido e microfone.

Art. 3° Prazo de 120 dias para a adaptac;ao dos estabelecimentos, a contar a partir da

data da pUblicac;aoda lei.
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Este Projeto de Lei se faz necessario devido ao grande
Numero de pessoas em nosso Municipio que possui algum tipo de
deficiemcia visual e nao podem utilizar os computadores que estao
disponiveis nas Lan Houses, Escolas de Informatica, Cyber Cafes
e camara.com, pois os mesmos nao sao adaptados para suas
deficiencias. Com a viabilizagao destes computadores, sera
promovido a qualificagao, a profissionalizagao e a integragao
social do deficiente visual em nossa sociedade.
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