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Veda  qualquer  forma  de  discriminação  no
acesso  aos  elevadores  de  todos  os  edifícios
públicos  ou  particulares,  comerciais,
industriais  e  residenciais  multifamiliares
existentes  no  Estado.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica vedada qualquer forma de discriminação em virtude de raça, sexo, cor, origem, orientação sexual,
identidade de gênero, condição social, idade, deficiência, ou doença não contagiosa por contato social no
acesso aos elevadores de todos os edifícios públicos ou particulares, comerciais, industriais e residenciais
multifamiliares no Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Fica estabelecido que, para maior conforto, segurança e igualdade entre os usuários, o elevador
social é o meio normal de transporte de pessoas que utilizem as dependências dos edifícios,
independentemente do estatuto pelo qual o fazem e desde que não estejam deslocando cargas, para as
quais podem ser designados elevadores especiais.

Art. 3º Para garantir o disposto no artigo 1º, fica obrigatória a instalação de avisos no interior dos edifícios,
em forma de cartaz, placa ou plaqueta com os dizeres: “É vedada qualquer forma de discriminação em
virtude de raça, sexo, cor, origem, orientação sexual, identidade de gênero, condição social, idade, porte ou
presença de deficiência, ou doença não contagiosa por contato social no acesso aos elevadores deste
edifício”.

Art. 4º O Estado deve desenvolver ações de cunho educativo e de combate à discriminação racial, de cor,
sexo, origem, orientação sexual, identidade de gênero, idade, condição social, doença não contagiosa por
contato social, e deficiência e a qualquer outro tipo de preconceito nos serviços públicos e demais atividades
exercidas no Estado.

Art. 5º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a publicação.
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JUSTIFICATIVA

O artigo 3º, inciso VII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, coloca como princípio fundamental e
objetivo prioritário do Estado a defesa intransigente dos direitos humanos, da igualdade e o combate a
qualquer forma de discriminação ou preconceito.

Art. 3º São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado:

(...)

VIII - a defesa intransigente dos direitos humanos, da igualdade e o combate a qualquer
forma de discriminação ou preconceito.

Com base neste objetivo previsto na Constituição do Estado, este projeto de lei visa inibir qualquer tipo de
discriminação, como por exemplo, contra empregados domésticos e outros trabalhadores quanto ao acesso
aos elevadores sociais de edificações.

É costume classificar os elevadores como sociais e de serviços, mas essa distinção de finalidade dos
elevadores é às vezes utilizada para discriminar pessoas, que na sua grande maioria são trabalhadores e
pessoas de convivência diária nos edifícios.

A distinção dos elevadores por finalidade pode determinar, por exemplo, a utilização do elevador de serviço
por moradores ou prestadores quando estiverem deslocando cargas.

Neste sentido, se pretende vedar qualquer forma de discriminação no acesso aos elevadores de todos os
edifícios públicos ou particulares, comerciais, industriais e residenciais multifamiliares existentes no Estado.

Ante o exposto, solicito o apoio dos meus pares para a aprovação deste projeto de lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Março de 2023

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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