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CoMISSA o DE snÚor E PREVIDÊNa+

PAPECER

PROJETO DE LEI N. 46812019

PROPONENTE: DEPUTADO IOÃO LUTZ
RELATORA: DEPUTADA DRA. /IAAYARA PINHEIRO REIS

INSTITUI o Componho Trqnstorno do

Espectro Autísto ê, Amor - TEA^,\O.

I - RELATóN¡O

Chaga o esto Comissão pc¡rq exome e pcltecet, o Projøto de Lei n.

468/20t9, de outorio do f lustre Pqrlqme^nfor JOÂO LIJ].Z,, o guol

"INSTITUI o Componho Tronstorno do Espectro Autísto ê, Amor

TEA^,1O".

A propositurq tromitou nq formo regimental sem interposíção de

emendos

fniciolmente, foi encqminhodo às Comissões de Constituiçõo,

Justiço e Redoçõo, tendo o relotor opinodo fovonqvelmenf e ò suq oprovoçõo
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(fls.7/9), o guol foí oprovodo por unonímidqde, na reunião de O5.It.ZOt9

(fls.10), de Assuntos Econômicos (fls. tt/tz), com parecer fqvoróvel e

oprovodo por unonimidqde nq reuniõo do dio 25.11.2019 (f ls. 13).

Dondo continuidqde oo Processo Legislotivo, q proposituro chego o

estq Comissõo de Soúde poro onólise dos ospectos previstos no artigo 27,

XVII do Regimento fnterno.

Avoco o Processo, nos termos regimen'lais, e posso q emitir Porecer.

É o Relotório.

II - FUNDA,IAENT 
^çÃO

Com bose no gue díspõem os ortígos 33, capuf , dq Constituiçõo

Estqduol , e 87, f, do Regimenlo fnterno , o eminente deputodo Joõo Luiz

submete pc¡ro cprecíoçõo desto Coso Legislotivq o presente Projeto de Lei,

justificondo o iniciotivo, conforme consto nos outos, onde institui umo

otençõo voltodo poro portqdores de Trqnstorno do Espectro Autistq.

O outismo tem sido mqis e mqis visibilizodo na Legisloçõo e nqs

Políticos Públicos de Soúde, Educoçõo, Assistânciq Sociol, Direitos Humonos,

denlre outros.
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Os desofios, no entonto, oindo são muitos. A exclusõo, o

preconceilo e o obondono persistem como reolidode no vidq de muitos qutisto

e sucrs fomílios.

A suo inclusão sociol deve começor de cqso, pois todo outisto tem o

direito de ser qcolhido por suo fomíliq que deve ser fortqlecido, instruídq e

ínstrumentolizodq pqrq defender os direitos, desenvolvimento e q sucr

ínclusão peran'le q sociedode.

Nõo se perde dirøitos por ser qutisto, pois tonto crionços, jovens e

qdultos gozam dos mesmo direito e dignidod e qae qs demois pessocls. Sendo

que, devem ser gorontidos os opoios e odoptoções pono o exercíci¡o desses

direito,s.

Com bose no gue dispõe o orl. 2 nos incisos T e TT do Lei 12.764 de

dezembro de 20L2, tn verbis:

Art. ?o 5õo dire'lrizes do Político Nocionql de

Pnoteçõo dos Direítos dq Pessoq com Trqnstorno do

Espectro Autisto:

I - o intersetoriqlidqde no desenvolvimento dqs

oções e dos políticos e no qtendimento à pessoo

com trqnstorno do especiro outistq;
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II - q porticipoçõo dq comunidqde no formuloçõo

de políticos públícos voltodos pqro os pessoc¡s com

trqnstorno do espectro qutisto e o controle sociol

dq suq implontoçõo, ocompqnhomento e ovolioçõo;

No toconte à competâncio objetivo sõo respeitodos

disposições do Constituiçõo F ederal. Vejomos:

nos

Art. ?4. Compele à Uniõo, oos Estodos
Distrito F ederal legíslor concorrent emenl e

ciol, proteção e defe;sa

eoo

"Art. 18. Compete qo Esfodo, respeitados c¡s

normqs gerais estqbelecidqs em lei f ederal,
legislor concorrentemenTe com c¡ Uniõo sobre:

XII - prevídânciq sociol, proteçõo e defess do

soúde";

Dionte do gronde relevôncío socíql que se revesle q motériq nq

def esa do direito ò sqúde, e qindo, lendo em visto q constqtoçõo de gue o
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proposifurq otende aos Preceitos legois,6em como suq conformidqde com qs

regrss do processo legislotivo, recomendo suq APPOVAçÃO.

III - VOTO

Do esboçodo no fundomentoçõo, sob o prísmo gue me compete

onqlisor, monifesto-me FAVORÁVEL pelo oprovoçõo do Projeto de Lei

epigrofodo, conclomqndo qos demqis membnos desto Comissõo e ao Plenário

destq Cosq de Lei,s, idântico proceder.

DRA. ,vIAYARA PINIHEIRO REIS
Deputodo Relotoro
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