Carnnra Svhmícfu"f {n Barreíras - BA
CNPJ: 16.256.893 0001-70
PROJETO DE LEt

No

026, de 02 de abrit 2018

-âmara Muni
P

ro[uLu ru
rotocolo

er-91,

Á CÂUANA MUNIC,PAL DE BARREIRAS, ESTADO
DA BAHIA,
atribuições legais e regimentais:

NO USO dE SUAS

APROVA

Art l" os

estaberecimentos púbricos e privados que disponibirizam
atendimento
prioritário devem inserir nas pracas que sinarizam
esse tipo de atendimento a ,,fita
quebra-cabeça", símboro mundiar da conscientização
do Transtorno do Espectro
Autista - TEA.

§ 1o. Entende-se por estabelecimentos privados:
| - supermercados;

ll - bancos;

lll - farmácias;
lV - bares;
V - restaurantes;

Vl - lojas em geral; e
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Vll - similares.
§ 20 0s estaberecimentos que nâo cumprirem a presente
Lei sofrerâo sanções e
multas a serem regulamentadas pelo poder
Executivo.

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data da
sua publicação.

Sala das sessÕes, 02 de abril de 201g.

Ma. das

-

do E. Santo
PTB
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JUSTIFICATIVA

O objetivo da presente propositura é igualar os portadores dos Transtornos
do Espectro Autista aos demais beneficiários do atendimento prioritário.

O Autismo, também chamado de Transtorno do Espectro Autista é

um

Transtorno Global do Desenvolvimento caracterizado por alteraçÕes significativas

na comunicação, na interação social e no comportamento. Apresenta uma ampla
gama de severidade e prejuÍzos, sendo frequentemente a causa de deficiência
grave, representando um grande problema de saúde pública.

Destaca-se que é competência comum dos Estados, da União, do Distrito
Federal

e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção

e

garantia das pessoas portadoras de deficiência, conforme mandamento do artigo
23, ll da Constituição Federal.

Conforme

a Lei í 0.048/2000,

pessoas com deficiência tem direito a

no atendimento, o que significa ter um tratamento diferenciado e
imediato que as demais pessoas nas repartições públicas, empresas
concessionárias de serviços públicos e instituições financeiras. A prioridade é
prioridade

entendida como a náo sujeição de filas comuns.

A fita de quebra-cabeça foi adotada em 1999 como símbolo para
conscientização do autismo

e

a

representa a sua complexidade. Alem de trazer o

quebra cabeça, suas peças, em cores diferentes representam a diversidade de
pessoas e famílias que convivem com o transtorno. As cores fortes representam a
esperança em relação aos tratamentos e à conscientizaçáo da sociedade em geral.
O presente Projeto de Lei visa determinar a inserção da "fita quebra cabeça",

símbolo mundial da conscientizaçáo do Transtorno do Espectro Autista - TEA, nas
placas de atendimento prioritário.
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Diante

da

relevância da matéria, submeto

a

presente propositura

à

apreciação de meus nobres pares.

Sala das sessÕes, 02 de abril de 2018.

M". das

Melo do E. Santo

-

PTB
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