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Mairiporã, 2 de agoslo de 2021

Encaminhe-se a(s) Comissão(ões)

Nobres Pares,

Apresento o presente projeto de lei, que Drcpõe sobre a criação da carteira
municipat de identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista ' TEA,

para atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e privados e dá

outras providêncras, para apreciação e posterior deliberação de vossas excelências.

Conto com a imprescindível atenção de vossas excelências, no sentido da integral

aprovação do referido projeto.

Atenciosamente,

CounnUdorcPhnárb

b,@.té-J@ LEILA APARECIDA RAV'azto
Vereadora

As Suas Excelências os Senhores,

Vereadores da Câmara Municipal de Mairiporã
'/,íltu|

--

LIDO

SEC-DLP-MIMC
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expostÇÃo oe uolvos

Nobres Pares,

A inclusão social de pessoas portadoras de necessidades especiais ainda é

bastante complexa no Brasil. Movimentos nacionais e internacionais buscam, a todo

momento, um consenso para definir uma política decente que atenda e propicie

qualidade de vida, dignidade e respeito, a todas as pessoas portadoras de deficiência e

seus familiares.
Tarefa que não é fácil, pois a sustentação dessa relação de direitos a serem

conquistados e garantidos, estão essencialmente atrelados a questões sociais, culturais,

financeiras e ate mesmo profissionais, seja no ramo da atividade pública ou privada.

lmporlante lembrar que não existe o estar "dentro" ou "fora" da sociedade, uma vez que

todas as pessoas são frutos dela, e devido a esta condição sociologica é necessário que

se estabeleçam medidas apropriadas junto ao fomento de políticas publicas inclusivas,

com o objetivo de que situações de discriminaçáo, injustiça e constrangimentos, cada

vez mais venham ser reduzidas contra todos aqueles que têm algum tipo de deficiência,

seja física, intelectual, mental ou sensorial.
Com a crescente realidade, onde é cada vez mais comum, novos casos de pessoas

diagnosticadas com TEA (Transtorno Espectro Autista), e com isso, novas famílias terem

qre tn" dar, e aprender com situaçÕes que precisam de tratamentos e olhares

diferenciados.
Exponho diante dos nobres pares a inciativa deste projeto, que é a criação da

carteira de identificação municipal da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

que irá alcançar tratamentos e olhares diferenciados, não somente dos poderes do

estado, como também da sociedade, através da facilidade de identificação e

reconhecimento, garantindo o direito ao atendimento preferencial à pessoa (TEA) e seus

acompanhantes em estabelecimentos publicos e privados, seguindo o disposto da Lei

It/unicipal n' 4.016, de 6 e maio de 2021 .

Plenário "27 de ÍVlarço", 2 de agoslo de 2021

APARECIDA RAVAZIO
Vereadora

GV/SEC.DLP-MIMC
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PROJETO DE LEI N" 73 DE 2021

Dispõe sobre a criação da carÍeira municipal
de identificação da pessoa com Transtorno
do Espectro Autista - TEA, para atendimento
preferencial em estabelecimentos pÚblicos e
privados e dá outras providências.

(Autoria: Vereadora Leila Aparecida Ravázio)

A CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ APROVA:

Art. 10 Esta lei, denominada "ldentidade Legal" tem como embasamento a Lei

Federal no 13.977, de 11 de janeiro de 2020 - "Lei Romeo Mion", para criar a Carteira

de ldentificação Municipal da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, de expedição

gratuita.

Art. 20 É criada a Carteira de ldentificação da Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista Municipal, com vistas a garantir atenção integral, pronto atendimento e

prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial

nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Art.30 Acarteira mencionada no caputdo art. 2o será expedida pela Secretaria

de Desenvolvimento Econômico do município, mediante requerimento, acompanhado de

relatorio médico, com indicação do codigo da Classificação Egtatística lnternacional de

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (ClD), e deverá conter, no mínimo, as

seg uintes informaçÕes:
I - nome cómpleto, filiação, local e data de nascimento, nÚtmero da carteira de

identidade civil, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), número do

cartão do sistema único de saúde (SUS), tipo sanguíneo, endereço residencial completo

e número de telefone do identificado;
ll - fotografia no formato de três centímetros por quatro centímetros e assinatura

ou impressão digital do identificado; e
llt - nome completo, documento de identificação, endereço residencial, telefone e

e-mail do responsável legal ou do cuidador.
Parágrafo único. Nos casos em que a pessoa com transtorno do espectro autista

seja imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de residência, residente

fronteiriço ou solicitante de refúgio, deverá ser apresentada a Cedula de ldentidade de

Estrangeiro (ClE), a Carteira de Registro Nacional tVligratorio (CRNtt/) ou o Documento
Provisorio de Registro Nacional tVligratorio (DPRNIV), com validade em todo o territorio
nacional.

Art. 4o Na carteira emitida deverá constar um número de identificação, partindo
de urn, seguindo em sequência numérica de modo a permitir a contagem das pessoas
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com transtorno do espectro autista no município e terá validade de cinco anos, devendo

ser mantidos atualizados os dados cadastrais do identificado, e deverá ser revalidada

com o mesmo número.

Art. 50 Fica autorizada a criação do setor de inclusão profissional para pessoas

com deficiência.

Art. 60 O Poder Executivo regulamentará esta lei por meio de decreto em no

máximo cento e oitenta dias seguintes à sua publicação.

Art. 7o Esta lei entra em vigor em noventa dias apos a data de sua publicaçâo'

revogada as disposiçÕes em contrário.

Plenário "27 de [/arço", 2 de agoslo de 2021

LEILA APARECIDA RAVAZIO
Vereadora

\í

GV/SEC-DLP-MIMC
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Assunto:

Para:

Data

Locamail :: cóPia Projeto no 73121

cópia proieto no 7312L-
< protocolo@mairipora.sp. leg' br>

< ricardobarbosa@mairipora.sp' leg' br>,
< dori @ca ma ra ma i ri pora. sp. gov. br>,
< marcinhodaserra@mairipora.sp. le9.br>, Nilber Rosemberg
< nilber@mairiPora.sP. le9. br>,
< eliomarvereador@malripora'sp. leg. br>, Fernando Rachas

Ribeiro <dr. nando@mairipora.sp. leg' br>, Gilberto Tadeu de

Freitas <senseigilberto@mairipora'sp. le9. br>, Jose Correia da

Silva Neto < netobarzil@mairipora.sp.leg' br>, Nil

<vereadorni l@ mairipora.sp. le9. br>,
<leilaravazio@mairipora.sp.leg.br> 3 mais."

05/OBlzO2t 10:39

É.
/

De ,reb

\,

. PL73.2L.pdf 1-2.7 ,U,

https://webmail-seguro.com.brimairipora.sp.leg.br/?-task=mail&-safe=0&-uid=5877&-mbox=lNBOX.enviadas&-action=print&-extwin=1
111
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f3re91r ao Projeto de Lei n' 7312021, dispõe sobre a criação da carteira municipal deidentiÍicação da pessoa coln Transtorno dó Espectro Autista - TEA, para atendimento
pref'erencial em estabelecimentos públicos e privados e dá outras providências.

I - RELATORIO
A vereadora Leila Aparecida Ravázio propõe a matéria

em tela dispondo a criação da carteira municipà de identificação dá pessoa com
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, redacionar e lógico
a mesma se encontra perfeita.

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

É o meu parecer.

Plenário "27 de de agosto de2021.

Eliomar a 0liveira

/Ijs<r

*
i
t

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA.LEGISLACÃO E REDACÃO
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A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 9 de agosto de
2021. considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação
do Projeto de Lei n' 73/202L Quanto ao mérito cabe aos Senhores Vereadores a
decisão Íinal. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai
devidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes os Seúores Vereadores:
Eliomar da Silva Oliveira, Dr. Fernando Rachas Ribeiro e Juvenildo de Oliveira Dantas.

Plenário "27 de março", 9 de agosto de202l.

Dantas
(

Oliveira
ice-P ente

ernando Rachas Ribeiro
Secretário

F

/Ja pc
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COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA.LEGISLACÃO E REDACÃO
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Redação
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Parecer ao Projeto de Lei no 7312021, dispõe sobre a criaçâo da carteira municipal
de identificação da pessoa comTranstorno do Espectro Autista TEA, para
atendimento preferencial em estabelecimenmtos públicos e privados e dá outras
providências.

t- RELATORIO

A vereadora Leila Aparecida Ravázio propÕe a matéria em tela que
cria a carteira municipal de identificação da pessoa com Transtorno do Espectro
Autista - TEA.

II . VOTO DO RELATOR

A presente propositura tem como principal objetivo a inclusão de
pessoas portadoras de ncessidades especiais. Movimentos nacionais e
internacionais buscam, a todo momento, um consenso para definir uma política
decente que atenda e propicie qualidade de vida, dignidade e respeito, a todas as
pessoas portadoras de deficiência e seus familiares.

Visualizo e entendo que a mencionada propositura é uma tarefa que
não é fácil, pois a sustentação dessa relação de direitos a serem conquistados e
garantidos, estão essencialmente atrelados a questão sociais, culturais, financeiras e
até mesmo profissionais, seja no ramo da atividade pública ou privada.

Além disso, com a crescente realidade, onde é cada vez mais
comum, novos casos de pessoas diagnosticadas com TEA (Transtorno Espectro
Autista), e com isso, novas famílias terem que lhe dar, e aprender com situações que
precisam, de trata mentos e olhde't iferenciados.

Diante de todo o exposto este Relator opina pela conveniência e
oportunidade da presente propositura.

A decisão quanto ao mérito ficará a critério do Soberano PIenário

É o meu parecer.

Plenário "27 de ma 24 de de 2021

/GtÍ

GilbeÉo T
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cowussÃo NENTE DE DESENVOLVIMENTO ecoruôrutco E TURlsMo

A Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes em reunião de 24 de
agosto de2021, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela
aprovação do Projeto de Lei no 731202í. Quanto ao mérito cabe aos Senhores
Vereadores a decisão fina!. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a
presente Ata, que vaidevidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes
os Senhores Vereadores: Doriedson Antonio da Silva Freitas, Gilberto Tadeu de
Freitas e Nilber Rosemberg Ladeia de Souza

Plenário "27 de agosto de 2021.

Doriedson Silva Freitas
idente

Git Freitas

Nilber de Souza

/Japc
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cÂuanA MUNTcIPAL DE MAtntponÃ

Sessâo@
Tipo:
Maiorii, ;imples

Status:
FECHADA

(96onr { ri65.
Vota. cerrada

Proj. Votados

lnício:
2410812027 20:16:56

Votos:
5:12 1N:0 lA:0

Fim:
241081202120:17:32

Resultado:
APROVADO

pRoj i DE LEt NeTyz0z:- - LEILA ApARECIDA nlvÁzto
projeto ?i

NilD.

Marc rio

Parla nre ntar Partido Voto

Dr N.

Vald- :rica

Dori

Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Republicano (REPUBLICAN) Sim

Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

Sens, ,:ilberto Democratas (DEM) Sim

Neto ! '''il Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Elion

Leila 0

Marc., ]a Serra

Sarg, r P,ubão

Republicano (REPUBLICAN) Sim

Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Partido Social Democrático (PSD) Sim

Partido Liberal (PL) Sim

Nilber Partido Liberal (PL) Sim

Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Partido Social Democrático (PSD) Sim

üen c'nse' 251081202L 10:03:20 13/15
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comunicamos que na 28'.Reunião ordinária foi ApRoVADo o pRoJETo
DE LEI N" 7312021, que Dispõe sobre a criação da carteira municipal de identificação dapessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA, para atendimento preferencial em
estabelecimentos públicos e privados e dá outras providências.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro dopruzo legal, transmitimos-lhe, copia autêntica do mencionaoo projeto.

Respeitosamente,

orícto No ss6/202í

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito [Vlunicipal,

M
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
WALID ALI HAMID
Prefeitura Municipal de Mairiporã
SEC-DLP

lEstafo fe São Qaufo

BARBOSA

ltíairiporã, 25 de agosto de2021

RI

I
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Dispõe sobre a criação da caúeira municipal
de identificação da pesso a com Transto'rno
do Espectro Autista - TEA, para atendimento
preferencial em estabelecimentos púbticos e
privados e dá outras providêncras.

(Autoria: Vereadora Leila Aparecida Ravázio)

A CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRTPONÃ APNOVOU:

Art' 10 Esta lei, denominada "ldentidade Legal" tem como embasamento a LeiFederal no 13'977,.9" 1t de janeiro de 2020 - "Lei Romeo Mion", para criar a carteira oJldentificação Municipal da Pessoa com Transtorno do Espectro'Àuiista, de expediçãogratuita.

Art' 20 É criada a carteira de ldentificação da pessoa com Transtorno doEspectro Autista Municipal, com vistas a garantir aiençao integrat, pronto atendimento eprioridade no atendimento e no acess.o aos serviços públicos e privados, em especíalnas áreas de saúde, educação e assistência sociai.

AÉ' 30 A carteira mencionada no caput do art. 20 será expedida pela secretariade Desenvolvimento Econômico do município, mediante requerimento, acompanhado derelatório médico,.com indicação do código oá crasiiricação Estatística lnternacional deDoenças e Problemas Relaóionados a saúàe rôró1, e deverá 
"oni"r, 

no mínimo, asseguintes informações:
| - nome completo, filiação, local e data de nascimento, número da carteira deidentidade civil, nÚmero de insciiçáo no cadastro de pessoas Físicas (cpF), número docartão do sistema único de saúdé (sus), tipo sanüneo, ender"ço *rioencial comptetoe número de telefone do identificaào;
ll - fotografia no formato de três centímetros por quatro centímetros e assinaturaou impressão digital do identificado; e
lll - nome completo, documento de identificação, endereço residencíal, telefone ee-mail do responsável legal ou do cuidador. , -'

Parágrafo único' Nos casos em que a pessoa com transtorno do espectro autistaseja imigrante detentor de visto temporário ou de autorizaçao de residência, residentefronteiriço ou solicital".oç rerugiã, áeverá * ãõr"r"ntada a cédula de ldentidade deEstrangeiro (clE), a carteira de"Rtgistro Nacionãi rraigrrtorio (çRNM) ou o Documento
il:l§T'de 

Resistro Nacionar üisiatorio ropCúúi, .o, varidade em todo o território

Art' 40 Na carteira emitida deverá constar um número de identificação, partindode um' seguindo em sequência numérica de ,ã0" , permítir a contagem das pessoas

\
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com transtorno do espectro autista no município e terá validade de cinco anos, devendo
ser mantidos atualizados os dados cadastrais do identificado, e deverá ser revalidada
com o mesmo número.

Art. 50 Fica autorizada a criação do setor de inclusão profissional para pessoas
com deficiência.

Art. 60 O Poder Executivo regulamentará esta lei por meio de decreto em no
máximo cento e oitenta dias seguintes à sua publicação.

Art. 7o Esta lei entra em vigor em noventa dias apos a data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.

Plenário "27 de [Vlarço", 25 de agosto de2021

SA DIRETIVA

DO MES BARBOSA

Presidente

MARCIO ALEXA DE OLIVEIRA NILBER E !A DE SOUZA

íos 20s o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
ESTADo DE sÃo p,luto

Ofício n'02412021

Mairiporã 08 de setembro de 2021

Senhor Presidente,

t
Por ordem do Senhor Prefeito, WALID ALI

HAMID, encaminhamos a Vossa Excelência cópia das Leis nos 4.055, 4.056, 4.057,4.058,

4.059 e 4.06012021, para constar dos arquivos dessa digna Casa de Leis. 1

ANDREA MARCIANO
BUENO RAMOS

Atenciosamente,

Aslinadod€

Parlamentar

;

A Sua Excelência RICARDO MESSIAS BARBOSA
Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã
Mairiporã - SP.
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