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PROJETO DE LEI NO067, 16 DE NOVEMBRODE2022.

Câmara Municipal de Barreiras
Protocolo no e46

EAS

A câmara Municipal de vereadores de Barreiras, Estado da Bahía, no uso de suas atri-
buições legais, APROVA:

AÉ.ío Fica instituído no Município de Barreiras a "semana Municipal de Conscientização
sobre o Transtorno de Deficit de Atenção e HiperativÍdade (TDAH)',, a ser celebrada, anual_
mente, na semana em que recair o dia S de maio.

Parágrafo único: No decorrer da "semana Municipal de Conscientizaçáo sobre o Transtor-
no de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)" serão intensificadas as ações visando à
promoçáo do debate, a reflexáo e a compreensão da população barreirense acerca da te_

mática, em especial:

| - Realização de palestras, eventos e seminários;

ll - Divulgaçáo de campanhas de conscientização nas diversas mídias e em espaços públi-
cos;

lll - Realização de caminhada acerca da conscientização sobre o tema, com a participação

dos psicólogos e profissionais da rede pública municipal;

lV - Demais ações congêneres.

EMENTA: INSTITUI NO MUNtCtptO DE BARRETMS A
"SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZA-
çÃo soBRE O TRANSTORNO DE DÉFtCtT
DE ATENÇÃO E H|PEMTIVIDADE (TDHA), EDA OUTRAS PROUDÊNCIAS.
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Art' 20 A semana instituida por esta lei tem como objetivo informar sobre a necessidade de
diagnóstico precoce em indivíduos com transtorno de déÍicit de atenção e hiperatividade -
TDAH -, bem como sobre a possibilidade de tratamento.

AÉ' 30 A "Semana Municipal de Conscientização sobre o Transtomo de DéÍicit de Atenção
e Hiperatividade (TDAH)" passará a integrar o Calendário oficial de Atividades do Município
de Barreiras.

Art 40 o Poder Executívo Municipar regulamentará a presente Lei no que couber e for ne_
cessário à sua efetiva aplicação.

Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo

Sala das Sessôes, 16 de novembro de2022

CARMÉLIA CARVALHO SOUA
Vereadora pp
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JUSTIFICATIVA

o presente projeto de lei propõe a criação da semana de conscientização no municí-
pio de Barreiras, sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), vi_
sando chamar a atenção dos munÍcipes para a importância do diagnóstico e possibilidade
de tratamento do transtorno em crianças e adultos.

segundo a Associação Brasireira do Deficit de Atenção, o TDAH é um transtorno
neurobiológico, de causas genéticas, que aparecem na infância e frequentemente acompa_
nha o individuo por toda a sua vida. caracteriza-se por sintomas de desatenção, inquietude,
e impulsividade, sendo o transtorno mais comum em crianças e adolescentes encaminha-
dos para serviços especializados: ocorre em 3 a 5olo das crianças.

O Transtorno pode gerar prejuízos no presente e no futuro envolvendo a vida social,
familiar, afetiva, escolar e profissional do portador, por ser erroneamente interpretado como
maus comportamentos. Desta forma, a identificação precoce, diagnóstico adequado são re_
levantes para a promoçáo da aprendizagem e inclusão social desse grupo.

Sala das Sessões, 16 de novembrode2022.
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