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Obriga os estabelecimentos públicos e

privados que utilizem emissão de senha a
disponibilizar senhas em Braille e a instituir
chamada de voz e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1" Esta lei determina que os estabelecimentos públicos e privados, no âmbito do
Estado do Amazonas, gue utilizem emissão de senhas no atendimento ao público, deverão
disponibilizar senhas impressas também no método Braille, bem como instituir chamada de
voz informando o número da senha e o guichê de atendimento para pessoas com deficiência
visual.

Art. 2' O descumprimento que dispõe a presente Lei em relação aos estabelecimentos
privados acarretará na aplicação de sanções administrativas, de forma alternada ou
cumulativamente, a serem definidas por ato do Poder Executivo, sem prejuízo das demais
sanções judiciais cabíveis.

Art. 3'As multas aplicadas deverão ser revertidas para o Fundo Estadual de Defesa do
Consumidor - FUNDECOM.

Art.4" Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após a sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Esse projeto justifica-se em razão dos problemas que as pessoas com deficiência visual
enfrentam, tanto nos órgãos públicos como na iniciativa privada, por vezes as pessoas
deficientes visuais precisam perguntar a terceiros qual o número que está sendo chamado, pois a
referida numeração aparece nas telas dos aparelhos e a pessoa com deficiência visual não tem
condições de saber sua ordem de atendimento.

A utilização de senhas em Braille, bem como instituir chamada de voz informando o
número da senha e o guichê permitirá atendimento digno à pessoa com deficiência visual, de
modo a dinamizar esse atendimento, evitando inclusive que ela perca o momento de ser
atendida, pela impossibilidade de visualizar o número chamado no painel. Além do mais, trata-se
de medida inclusiva que se amolda ao princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no
art. 1e, inciso lll, da Constituição Federal.

Assim, contamos com o apoio dos ilustres Parlamentares para o aperfeiçoamento de
nossa legislação, no que concerne ao aprimoramento do sistema de atendimento nos serviços
públicos e privados, aos cidadãos com deficiência.
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