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COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
 

Projeto de Lei nº 09/2019 
Ementa: “Impõe a rejeição das contas dos gestores públicos e agentes 
políticos que não respeitarem as normas de acessibilidade e inclusão 
previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei Federal nº 13.146, de 
06 de julho de 2015.” 
Autor: Deputado Doutor Hércules.  

 

 

1. RELATÓRIO 

 
Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Deputado Doutor Hércules, 

que apresenta o seguinte assunto: Impõe a rejeição das contas dos gestores 

públicos e agentes políticos que não respeitarem as normas de 

acessibilidade e inclusão previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência – 

Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015. 

 

A proposição que foi protocolizada no dia 04/02/2019, lida no 

expediente da sessão ordinária realizada no dia 06/02/2019. O Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Mesa Diretora proferiu despacho, no qual admitiu a 

tramitação da proposição entendendo, a priori, inexistir 

inconstitucionalidade. 

 

A Diretoria de Redação – DR, elaborou o Estudo de Técnica Legislativa 

de fls. 09, o qual passamos a adotar.  
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 A Procuradoria da Casa manifestou-se pela Constitucionalidade, 

Legalidade, Juridicidade e Boa Técnica Legislativa, desde que adotada a 

emenda apresentada no Parecer de fls. 19/37, Manifestação acolhida 

parcialmente pelo Subcoordenador da Setorial legislativa, que entendeu 

não ser necessária a adoção da emenda, no entanto, a Procuradoria Geral 

desta Casa acolheu de forma integral o Parecer Técnico, adotando a 

emenda lá apresentada (fl. 45).  

 

 Encaminhado a Comissões de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação, recebeu Parecer nº 138/2021 pela Constitucionalidade, 

Legalidade, Juridicidade e Boa Técnica Legislativa, com adoção da 

emenda substitutiva, votação realizada  na    

10ª  Reunião  Ordinária  Virtual,  conforme  Ata Taquigráfica em  anexo (fl. 

84/86). 

 

 Encaminhado à Comissão de Finanças, o Projeto recebeu o Parecer nº 

34/2021 pela Rejeição da Matéria, conforme ata taquigráfica anexada às 

fls. 112/113.  

 

Agora, o Projeto vem a esta Comissão de Defesa da Cidadania e dos 

Direitos Humanos para análise, na forma do art. 52 do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009), após requerimento verbal do Deputado Gandini 

ser aprovado na 77ª Sessão Ordinária. 

 

É o relatório. 
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II – PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei em análise, tem como assunto principal a rejeição das 

contas dos gestores públicos e agentes políticos que não respeitarem as 

normas de acessibilidade e inclusão previstas no Estatuto da Pessoa com 

Deficiência – Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015. 

 

 O autor apresenta sua justificativa: “Conforme se depreende dos 

dispositivos da Lei Federal nº 13.146/2015, configura discriminação em 

razão de alguma deficiência toda forma de distinção, restrição ou 

exclusão, por ação ou omissão e que tenha o propósito ou o efeito de 

prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos 

e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluídas aí as 

recusas de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias 

assistidas, além de privar a pessoa em seu direito básico de ir e vir.”  

Descrito o objeto da proposição, devemos ressaltar que o parecer 

desta Comissão abrange apenas a análise de mérito, sob a ótica da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, em conformidade com o artigo 52, do 

Regimento Interno (Resolução 2.700/09).  

 Sendo assim, nota-se que a presente proposição em análise, visa 

resguardar o interesse público, na medida em que visa coibir o 

desrespeito ou desídia em relação à aplicabilidade prática das normas 

de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, as quais estão 

previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei Federal nº 13.146, de 

06 de julho de 2015. 
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 Com relação à Emenda aprovada na Comissão de Justiça, esta em 

nada altera o objeto aqui em análise, sendo assim, passamos a adotá-la.  

 

 Ressalta-se por fim, que o projeto em tela não traz implementação 

de despesa pública e nem implica em reorganização do Estado ou de 

criação de atribuição nova para nenhum dos Poderes. 

 

 Portanto, em razão do mérito e pelas considerações aduzidas, 

adotamos o posicionamento favorável à aprovação da matéria e, por ser 

de relevante interesse público, sugerimos aos demais membros desta 

Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos a adoção do 

seguinte:  

PARECER Nº               /2021 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 09/2019, de autoria do ilustre 

Deputado Doutor Hércules, com adoção da Emenda Aprovada na 

Comissão de Constituição, Justiça, Serviço Público e Redação.   

 
Sala das Comissões, em         de                         de 2021. 

 
 

_______________________________________PRESIDENTE 
 

__________________________________________RELATOR 
 

_________________________________________MEMBRO 
 

_________________________________________MEMBRO 
 

_________________________________________MEMBRO 
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