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Nobres Pares,

Apresento aos nobres edis o presente projeto de lei, que
a obigatoiedade de atendimento preferencial nos estabelecimentos, âs
pessoas portadoras do Transtomo do Espectro Autista - TEA e dá outras
providências, para apreciação e posterior votação.

Atenciosamente,

LEILA APARECIDA RAVÁZO
Vereadora

L[iX} E}i I.EiJI{Ift.

__d

As Suas Excelências os Senhores,
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
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EXPOSTÇAO pE MOTTVO§

Senhor Presidente,

Segundo dados do CDC (Center of Deseases Control and
Prevention), orgão ligado ao governo dos Estados Unidos, existe hoje um caso
deautismoa cada 110 pessoas. Dessa forma, estima-se que oBrasil, com
seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhôes de autistas e
Mairiporã, com seus aproximados 101.937 (cento e um mil novecentos e trinta e
sete) munícipes, teria em média mínima, 1.000 (mil) portadores do TEA -
Transtomo do Espectro Autista.

Como essa realidade, tem sido cada vez mais comum os casos de
novos autistas, e com isso novas famílias têm que lidar e aprender com situações
que precisam de tratamentos e olhares diferenciados, nâo somente dos poderes
do estado, epmo também da sociedade.

O projeto de lei busca garantir o direito ao tratamento preferencial em
estabelecimentos públícos e privados, à pessoa portadora do Transtorno do
Espectro Autista (TEA) e seus acompanhantes. Promovendo a
conscientizaçâo da sociedade para esse público, de uma forma que se enxergue
a necessidade da inclusão e o respeito ao espaço que necessitam.

Plenário "27 de Março", 23 de abril de 2021 .

LEILA APARECIDA RAvazto
Vereadora

GV/SEC-DLP-MIMC
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PROJETO DE LEI NO 32 DE 2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
atendimento preferencial nos
estabelecimentos, às pessoas
portadoras do Transtomo do
Espectro Autista - TEA e dá outras
providências.

(Autoria: Vereadora Leila Aparecida Ravázio)

e CÂuInA MUNIcIPAL DE MAIRIponÃ APRoVA:

Art. 10 As pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA terão
atendimento preferencial no Município de Mairiporâ, em igualdade aos já
amparados pela Lei Federal n" 10.048, de 8 de novembro de 2000 e pela Lei
Municipal n" 1.660, de 27 de outubro de 1994.

Parágrafo único. O atendimento preferencial previsto no caput do art. 10

se estende também ao responsável acompanhante do autista.

Art. 20 Os estabelecimentos públicos e privados do município ficam
obrigados a incluírem junto às placas de atendimento preferencial, o símbolo
mundial da conscientização do Transtomo do Espec{ro Autista - TEA, íntegrante
da presente lei.

Art. 30 Para obtenção do atendimento preferencial, poderá ser
apresentado atestado médico simples da condição de autista.

AÉ. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Plenário "27 de Marçn", 23 de abril de 2021.

LA APARECIDA RAVÁZO
Vereadora

GV/SEC-DLP-MIMC
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Assunto:

Para:

Data

Locamail :: cópia projetos de lei no 31, 32, 33, 34 e 35121.

cópia projetos de lei no 31, 32t 33t 34 e 35l2L.
< protocolo@mairipora.sp. leg. br>
Ricardo Messias Barbosa
< ricardoba rbosa @ ma i ripora.sp. leg. br>, doriedson anton io da
si lva freitas < dori @ma i ri pora. sp. leg. br>, ma rci n hodaserra
< ma rci n hodaserra@ ma i ri pora. sp. le9. br>, N i I ber Rosemberg
< nilber@mairipora.sp. leg. br>, Eliomar da Silva Oliveira
< el ioma rvereador@ma i ripora.sp. leg. br>, Ferna ndo Rachas
Ribeiro <dr, nando@mairipora.sp. leg. br>, Gilberto Tadeu de
Freitas <senseigilberto@mairipora.sp.leg.br>, Jose Correia da
Silva Neto < netobarzil@mairipora.sp. leg, br>, Nil
< vereadorn il @ ma iri pora. sp. leg. br>, Lei la Apa recida Ravazio
< leilaravazio@mairipora.sp. leg. br> 3 mais...
28/04/2021 10:11
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Parecer ao Projeto de Lei n' 3212021, dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento
preferencial nos estabelecimentos, às pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista -
TEA e dá outras providências.

I - RELATORIO

A vereadora Leila Aparecida Ravázio propõe a matéria em tela
dispondo sobre a obrigatoriedade de atendimento preferencial nos estabelecimentos, às pessoas
portadoras do Transtorno do Espectro Autista - TEA.

II- VOTO DO RELATOR

A proposta encontra amparo legal, regimental e constitucional,
podendo o Poder Legislativo propor a presente matéria.

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão qualquer óbice às

norrnas legais, que disciplinam o objeto da propositura.

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e lógico a
mesma se encontra perfeita.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela
constitucionalidade e legalidade.

É o meu parecer.

Plenário "27 de abril", 29 de abril de 2021

Fernando Rachas Ribeiro
Relator
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A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 29 de abril de 2021,
considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de

Lei n" 3212021. Quanto ao merito cabe aos Senhores Vereadores a decisão f-rnal. Não havendo

mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres

pares. Estiveram presentes os Senhores Vereadores: Eliomar da Silva Oliveira, Dr. Fernando

Rachas Ribeiro e Juvenildo de Oliveira Dantas.

Plenário "27 de abril".29 de abril de 2021

dh\'*.1, Dantas

Eliomar d Oliveira

ernando Rachas Ribeiro
Secretário
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cÂMARA MUNIcIPAL DE MAIRIPoRÃ

Votaçôes da Sessão

Tipo:
Maioria Simples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Projetos Votados

lnício:
041051202L 19:52:49

Votos:
S:12 1N:0 lA:0

Fim:
041051202L 19:53:29

Resultado:
APROVADO

PRoJETO DE LEt Ne 3212021 - LETLA APARECIDA mVÁZlO
projeto de lei

Parlamentar Paftido Voto

Dr Nando Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Nilber Partido Liberal (PL) Sim

ValdeciAmérica Republicano (REPUBLICAN) Sim

Neto Barzil Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sim

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

Eliomar Republicano (REPUBLICAN) Sim

Sensei Gilberto Democratas (DEM) Sim

Leila Ravazio Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Sargento Rubâo Partido Liberal (PL) Sim

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Marco Antonio Partido Social Democrático (PSD) Sim

f envsense 061051202L 12:09:55 L2IL4
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Mairiporã, 5 de maio de 2021

Assunto: encaminha proieto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 14a Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO

DE LEI N" 32t2021, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento preferelgial nos

estabelecimentos, às pessoa s portadoras do lranstomo do Espectro Autista - TEA e da

outras providências.

para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro do

ptazo legal, transmitimos-lhe, cópia autêntica do mencionado projeto.

ResPeitosamente,

ME IAS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
WALID ALI HAMID
Prefeitura Municipa! de Mairiporã
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AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI NO 32 DE 202í

Dispõe sobre a obrigatoriedade de

atendimento Preferencial nos

estabelecimentos, âs pessoa s portadoras do

Transtorno do Espectro Autista - TEA e dá

outras providências.

(Autoria: Vereadora Leila Aparecida Ravázio)

a cÂuaRA MUNIcIPAL DE MAlRlponÃ APRovou:

Art. ío As pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA terão atendimento

preferencial no Município de ttilairiporã, em igualdade aos já amparados pela Lei Federal

n" 10.048, de 8 de novembro de 2000 e pela Lei Municipal n' 1 .660, de 27 de outubro de

1 994.

parágrafo único. O atendimento preferencial previsto no caput do art. 1o se

estende também ao responsável acompanhante do autista.

Art. 20 Os estabelecimentos públicos e privados do município ficam obrigados

a incluírem junto às placas de atendimento preferencial, o símbolo mundial da

conscientização do Transtorno do Espectro Autista - TEA, integrante da presente lei'

Art. 30 Para obtenção do atendimento preferencial, poderá ser apresentado

atestado médico simples da condição de autista.

Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposiçÕes em contrário.

Plenário "27 de Março", 5 de maio de 2021.

lVIESA DIRETIVA

ME S BARBOSA
Presidente

EIA DE SOUZAMARCIO A DE OLIVEIRA NILBER
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Oficio n'01312021

Senhor Presidente,

020

A Sua Excelência

Presidente da Câmara M
Mairiporã - SP.

PREFEITURA DE MAIRIPORÃ
Estado de São Paulo

Mairiporã, de202l.
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Francelandia Rodrigues Lucindo
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