
Leis Estaduais de autoria de Claudio Vereza 
 

Emenda 

Constitucional n° 

60 

Altera a redação de dispositivos da Constituição Estadual para adequá-la à nova 

terminologia “pessoa com deficiência”, ao invés de pessoa “portadora” de 

deficiência. 

Lei nº 9.406 Institui o Dia Estaudal de combate à Impunidade 

Lei nº 9.413 Institui o Dia Estadual do Idoso 

Lei nº 9.404 Insitui o Dia de Combate à violênica e mals tratos contra idosos 

Lei nº 8.838 Introduz alterações na Lei nº 6.999/2001, concedendo isenção do Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA para os proprietários de veículos 

automotores, com valor venal de até sessenta mil reais, que sejam portadores de 

deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou seu representante legal. 

Lei nº 8.806 Política Estadual de Educação Preventiva Contra HANSENÍASE e de Combate ao 

Preconceito no Estado 

Resolução nº 

2.395 

Institui o Certificado -Inclusão e o Selo-Inclusão. 

LEI Nº 8.594 Institui a Política Estadual de Juventude 

Emenda Aditiva 

ao PL 41/2007. 

trata das 

Agências 

Executivas 

Garantir que o Estado qualifique como organizações sociais entidades ligadas as 

pessoas com Deficiência 

Lei Nº 8.493 Institui o Dia Estadual das Pessoas com Fissura Labiopalatal. 

LEI Nº 7.992 Institui o Dia Estadual da Inclusão Digital 

LEI Nº 6.599 Obriga os locais de grande circulação a possuírem cadeiras de rodas. 

LEI Nº 6.565 Cria o serviço de acupuntura  nas unidades hospitalares. 

LEI Nº 6.141 Autoriza o Poder Executivo a adotar medidas de apoio aos servidores responsáveis 

por portadores de deficiências físicas sensoriais ou mentais. 

LEI Nº 7.789 Dispõe sobre o ingresso e permanência de cães-guia em locais públicos e 

privados. 

LEI Nº 5.751 Reconhece a responsabilidade do Estado a danos físicos e mentais a pessoas 

detidas por crime político. 

LEI Nº 5.623 Reconhece a propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes das 

Comunidades dos Quilombos.  

LEI Nº 5.375 Cria o programa estadual de proteção a vítimas e testemunhas de infrações 

penais. 

LEI Nº 5.371 Obriga a divulgação de dados sobre crianças desaparecidas 

LEI Nº 5.240 Condiciona a liberação de financiamentos para construção de hotéis, 

pousadas e similares à garantida de acessibilidade de pessoas com 

dificuldades de locomoção. 

LEI Nº 5.228 Estabelece a Política estadual de apoio as pessoas com deficiência 

LEI Nº 4.446 Dispõe sobre a arquitetura dos prédios públicos que devem ser acessíveis às 

pessoas com deficiência. 

LEI Nº 4.249 Altera a Lei nº 3.971/87, que dispõe sobre transporte gratuito nos coletivos, 

aos portadores de deficiência. 

 


