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PROJETO LEI Nº 00412022.

DE 25 DE ABRIL DE 2022.

"Institui a Carteira de Identificação da pessoa com
Transtorno do Espectro Autista (CIAjTEA) no
âmbito do Município de Tapiratiba, e dá outras
providências. "
O VEREADOR ALESSANDRO ANDRIAN FRANCESCHINI APRESENTA À CÂMARA
MUNICIPAL DE TAPlRATIBA, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA ANÁLISE E VOTAÇÃO, O
SEGUINTE PROJETO DE LEI:

Art. 1º - Fica instituída a Carteira de Identificação do Autista (CIA), destinada a conferir
identificação à pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA),no âmbito
do Município de Tapiratiba-SP, para fins de garantia de seus direitos, como pessoa com
necessidades e cuidados especiais.
Art. 2º - A Carteira de Identificação do Autista (CIA)será expedida junto à Administração
Pública Municipal, sem qualquer custo, por meio de requerimento devidamente preenchido
e assinado pelo interessado ou por seu representante legal, acompanhado de relatório
médico, documentos pessoais, bem como dos de seus pais ou responsáveis legais.
Parágrafo único: A carteira de identificação do Autista deverá ser numerada e conter as
seguintes informações:
I - nome completo, número da Carteira de Identidade e endereço;
II - nome e telefone do cuidador ou responsável.
Art. 3º - A Carteira de Identificação do Autista (CIA) será emitida no prazo de 30 (trinta)
dias e terá validade de 05 (cinco) anos, devendo, no ato de revalidação, permanecer com o
mesmo número de identificação.
Art. 4º - Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias a
contar de sua publicação.
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Plenário Dr. João Bravo Caldeira, 25 de abril de 2022.
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JUSTIFICATIV

A

o

presente projeto de lei visa implementar a emissão da Carteira de
Identificação do Autista (CIA), pela Administração Pública Municipal, para que as
pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) sejam identificadas e tenham
garantidos, reconhecidos, assegurados e respeitados todos os direitos a que fazem jus,
recebendo tratamento adequado, urna vez que são consideradas, para efeitos legais,
pessoas com deficiência e necessidades especiais.
As pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) são legalmente
consideradas pessoas com deficiência e, por isso, possuem direito a assistência social
integral. Dessa forma, a criação da Carteira de Identificação do Autista (CIA) tem o
intuito de beneficiar os autistas e assegurar seus direitos, urna vez que o transtorno não é
algo a ser observado imediatamente, corno no caso das deficiências físicas, por exemplo.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou recentemente que urna
em cada 68 crianças nascem com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A condição
geralmente tem início na infância e persiste durante a adolescência e vida adulta. No total,
existem atualmente cerca de 70 milhões de pessoas com espectro autista no mundo.
Diante desse crescente número, cabe aos legisladores, representantes da
população, agirem para garantir os direitos dessa parcela da sociedade.
Dessa forma, acreditando ser o presente projeto de lei benéfico para toda
a população, sobretudo para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), rogo
o apoio de Vossas Excelências, para que juntos possamos aprová-lo.
Por todo o exposto, espera o autor a tramitação regimental e apoio dos
nobres colegas na aprovação do Projeto de Lei, que atende aos pressupostos de
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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