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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Lei tem por obje�vo valorizar a vida, alertando a população sobre a TEA (transtorno do
espectro au�sta) e dar visibilidade aos direitos dos au�stas. A intenção é que no mês de abril, anualmente, o
Município promova a�vidades visando dar visibilidade, conscien�zar e orientar a população quanto aos direitos
dos au�stas e suas famílias.
A escolha da cor azul, para dar vida ao símbolo do au�smo, tem um porquê. Sabe-se que a maioria dos au�stas é
composta por pessoas do sexo masculino. Sendo assim, o azul é usado como uma alusão aos casos
diagnos�cados em pacientes homens. Isso, no entanto, não exime crianças do sexo feminino, mas elas
apresentam menores incidências. 
Buscamos ressaltar a importância do Poder Público Municipal em implementar polí�cas de maior acesso aos
au�stas, bem como resguardar seus direitos garan�dos pela Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012,
subsidiando informações relevantes ao tema para a população de Porto Alegre.
O estabelecimento de um mês des�nado à conscien�zação sobre as direitos dos au�stas é de suma importância,
já que o tema é de grande complexidade, tanto para quem vive  o co�diano, quanto mais para quem desconhece
a vida e os direitos dessas pessoas.
Pelo exposto, submeto este Projeto de Lei aos ilustres pares desta Casa, certo de sua aprovação.
 

PROJETO DE LEI

Inclui o evento Abril Azul – em Defesa dos Direitos dos Au�stas – no Anexo II da Lei nº 10.903, de
31 de maio de 2010 – Calendário de Eventos de Porto Alegre e Calendário Mensal de A�vidades de
Porto Alegre –, e alterações posteriores, no mês de abril.

 

Art. 1º - Fica incluído o evento Abril Azul – em Defesa dos Direitos dos Au�stas – no Anexo II da Lei nº 10.903, de
31 de maio de 2010 – Calendário de Eventos de Porto Alegre e Calendário Mensal de A�vidades de Porto Alegre
–, e alterações posteriores, conforme o Anexo desta Lei.
 
Art. 2º O evento Abril Azul – em Defesa dos Direitos dos Au�stas – tem por obje�vo a realização de a�vidades
que visem dar visibilidade, conscien�zar e orientar a população quanto aos direitos dos au�stas e suas famílias.
 
Art. 3º - São diretrizes do evento Abril Azul – em Defesa dos Direitos dos Au�stas:
 
I – promoção de encontros da administração pública junto a profissionais da saúde, educação e famílias que
convivam com a TEA (transtorno do espectro au�sta) para debater e sensibilizar quanto aos temas ligados ao
direito dos au�stas, com a finalidade de iden�ficar oportunidades para maior inclusão e o respeito aos seus
direitos; e
 
II – confecção e distribuição de material didá�co sobre o tema, alertando aos cidadãos a respeito dos direitos
dos au�stas.
 
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO

ABRIL

PERÍODO EVENTO DESCRIÇÃO E LOCAL DO EVENTO

No mês

 

ABRIL AZUL – EM DEFESA DOS
DIREITOS DOS AUTISTAS

Organizado pelo Poder Público. Durante o mês,
serão realizadas ações que objetivem atividades
que visem dar visibilidade, conscientizar e
orientar população quanto ao direito dos autistas
e suas famílias, bem como palestras, distribuição
de materiais educativos e iluminação em azul dos
prédios públicos.

Local: Prédios públicos em geral, de segunda-
feira a sexta-feira, das 8h às 19h, e aos sábados,
das 8h às 16h.

 

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 13/04/2021, às 17:39,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0224250 e o código CRC AB9A8B4A.
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