
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 003228/2022

Altera a Lei nº 14.789, de 1º de outubro de
2012, que institui, no âmbito do Estado de
Pernambuco, a Política Estadual da Pessoa
com Deficiência, a fim de determinar o envio
do relatório estatístico anual acerca de
registros de atos de violência sofridos por
pessoas com deficiência à Comissão de
Cidadania, Direitos Humanos e Participação
Popular da Assembleia Legislativa do Estado
de Pernambuco.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º A alínea “m” do inciso II do art. 14 da Lei nº 14.789, de 1º de outubro de 2012,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14.............................................................................................................

..........................................................................................................................

II - .....................................................................................................................

..........................................................................................................................

m) divulgar, de forma pública e em periodicidade anual, relatório estatístico acerca de
registros de atos de violência sofridos por pessoas com deficiência no Estado de
Pernambuco, o qual também deverá ser enviado, de ofício, à Comissão de Cidadania,
Direitos Humanos e Participação Popular da Assembleia Legislativa do Estado de
Pernambuco.” (NR)

     Art. 2º Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.

Justificativa

A inovação ora proposta tem por objetivo determinar que o relatório estatístico anual de
registros de atos de violência sofridos por pessoas com deficiência, no âmbito do Estado de
Pernambuco, acrescido na Política Estadual da Pessoa com Deficiência (Lei Estadual nº
14.789/2012) pelo art. 1º da Lei nº 17.419/2021, seja enviado, de ofício, à Comissão de
Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular da Assembleia Legislativa do Estado de
Pernambuco.

Trata-se de relevante medida para possibilitar que o Poder Legislativo do Estado de
Pernambuco tenha célere acesso aos dados de violência praticados contra as pessoas com
deficiência e dessa forma possa, em conjunto com a população pernambucana e os demais
órgãos e entidades do Estado de Pernambuco, de forma



dialogada, traçar diretrizes, metas, objetivos e as Políticas Públicas correspondentes.

O envio de informações a Colegiados Técnicos deste Poder Legislativo, tal como na presente
proposição, não configura novidade no ordenamento estadual. A Lei Estadual nº 17.062, de
30 de setembro de 2020, e a Lei Estadual nº 13.273, de 5 de julho de 2007, são exemplos de
normas que determinam o envio de relatórios específicos às Comissões Parlamentares
Permanentes da Casa de Joaquim Nabuco, para os mais diversos fins.

Dessa forma, certas de que a proposta ora veiculada representa medida de fortalecimento dos
direitos da pessoa com deficiência, por meio de uma atuação parlamentar mais voltada aos
anseios da população, requer-se o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares da Assembleia
Legislativa.

Sala das Reuniões, em 29 de Março de 2022.
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Às 1ª, 3ª, 9ª, 11ª, 15ª comissões.


