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PROJETO DE LEI N" Zò 2019

Instítui o "Progromo Estoduol de

OrÍentoçõo sobre o Síndrome de Down"

e díspõe sobre o críoçõo do "semono de

Conscientízoçõo Sobre o Síndrome de

Down" e dó outros providências.

A Á5SEAABLEIÁ LEoISLATIVA DO ESTÁDO DO ÁAAÁZONÁS

DECRETA:

Árt. 1o. Fico instituído o Progromo Estqduql de Orientoçõo Sobre o
Síndrome de Down e o Semqna Estoduql de Conscientizoçõo sobre q

Síndrome de Down, o ser realizado, onuolmente, entre os dias 2L e 28 de

morço.

Art. 2o. O Progromo Estoduol de Orientoçõo Sobre o Síndrome de Down e

q Semono Estoduol de Conscientizoçõo sobre o Síndrome de Down , fèm como

objetivos:

I - levor oo conhecímento dos poís, professores, cuidodores e populoçõo,

em geral, informoçõo ece?co do síndrome de Down, dondo ê,nfase o

constqtqçõo de que nõo se troto de umo doenço, e sim umo condiçõo

inerenle à pessoo, gue dentre ouÌrqs cqrqcterísticqs, cquscr defíciânciq

intelectuol;

ü - desenvolver e implontqr um progrqmq estoduql de orientoçõo e de

conscientização, poro o gorontio clo ensino, trobqlho e soúde pqro os
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cidodõos - de todos os idodes - portodores desto ocorrânciagenético, tendo

como ôncorq o combote oo preconceito;

III - destocor o fqto de que o Síndrome de Down é, uma deficiâncio

íntelectuol e nõo mentol, hojo vistq, que deficiêncio menïol é um

compromeïimento de ordem psicológico, enguonto que q deficiâncio

intelectuol corsclerizo-se por limitoções, tonto no

funcionomento intelectuol guonto no comportomento odaptotivo, exp?esso

nos hobilidodes conceítuqis, socíois e próticos.

Art. 3". A crioçõo do Progrqmq Estoduol e s realizoçõo do Semono Estoduol

do Síndrome de Down, deverão confer políticos públicos gue promovqm

otividodes gue visem omplior o conhecimento, q conscientizoçõo e o

sensibilizoçõo sobre esle tronstorno gen,ático, sempte buscondo

desmistif ic<í-lo e desmitif icó-lo q f im de mitigor o precon ceito pelo folto de

informoçõo, tois como polestros, seminórios, distribuiçõo de folders,
cqrtílhos e ofividsdes lúdicos , denfre outros.

Art. 4o. O Governo do Estodo, no implontoção dos políticos públicos,

voltodqs pqro o Progromo e pqro q reolizoçõo do Semqnq Estqduql dq

Síndrome de Down, deve fozê,-lo, em cooperoçõo com qs Prefeituros

Municipois do Estqdo do Amozonqs.

Porógrofo Úníco. Csso entendo necessório, o Poder Público poderó celebrar

porcerios com Organizações do Sociedode Civil, Orgonizoções Nõo-

Governamentois e ossocioções, porq implementoção dos objetivos

pretendidos pelo Progromo e Semono, estoduois, de Orientoçõo e
Conscientízoçõo Sobre o Síndrome de Down.

Art. 50. Esto lei entro em vigor no dqtq de suo publicoçõo.
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JU5TIFICATTV A

A Constituiçõo dq Repúblico Federqtivo do Brqsil de

1988, chomodo de "Constituiçõo Cidodã", tem como um de seus fundomentos

o dignidode do pessoo humono, esïqbelecendo como objetivo fundqmentql,

dentre outros, promover o bem de todos, sem guolguer tipo de preconceitos.

Á todos, é ossegurodo gorontios e direítos fundomentois gue sõo inviolóveis.

A sociedode preciso estqr consciente e esclqrecidq

ocercq desses fundqmentos gue compõem a dignidode do pessoo humono e,

compele oo Poder Público, crior mecqnismos sociqis gue foculte qo cidqdõo,

estor mois preporodo poro conviver em socíedode, notqdqm en1e, no

ocolhímento às pessoos com o síndrome. É preciso dor condições poro gue

eles possom se desenvolver. É preciso omor, corinho e otençõo.

A Síndrome de Down nõo é, considerqdo doenço. Troto-

se de umq ocorrêncío genéïica nqturol e, segundo o Ministério dq Sqúde,

ocomete umq crionço o codo 600 q 800 noscimentos. Alterações provocodos

pelo excesso de moteríql genálico no cromossomo 2t determinom

coracterísticos vorióveis dq síndrome - como olhos semelhontes qos dos

orientqis, rosto qrredondqdo, mõos menores com dedos mqis curÌos e

orelhqs peguenqs. Dificuldqdes motoros, qtrqso nq orticuloçõo do fqlq,

comprometimento intelecïuql e, em 50% dos cqsos, cordiopotios tombém sõo

olguns troços
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Reiterqndo, o Síndrome de Down não é, umq doença, e

sim umo condíçõo ínerente à pessoo, que denïre ouïros característícos,

cousq deficiê.ncio intelectuql. Pessocrs com deficiênciq, como guolguer um,

eventuolmente odoecem, mcs nq moior parte do tempo estõo soudríveis.

Deficiâncio intelectuol nõo ,é, o mesmo gue deficiê,ncio mentql. Por isso, não é

opropríodo usor o termo "def iciâncio mentql" poro se ref erir às pessoos com

síndrome de Down. Deficiênciq mentol é um comprometímento de ordem

psicológica. A Convenção sobre os Direitos dqs Pessoos com Deficiâncio foi

oprovodo no Brosil em 2008 como normo constítucionol. Elo diz que cqbe oo

Esfqdo e o socíedqde buscor formos de gorontir os direitos de todos os

pessoos com deficiê,nc,i'a em iguoldode de condições com os demois. A

Convençõo á uma imporfant e f erramento de ocesso ò cídodqn ia e preciso ser

mois difundido entre os próprios pessocrs com deficiâncío, juristos e o

populoçõo em gerol. Gorontir os direitos dqs pessocls com deficiâncio

intelectual sem privó-los de exercer os qtos do vido civil, sempre gue

possível, oindo é, um desqfio no Brosil, notodomenle, no Amozonos. No

entonto, o legisloçõo ossegurq que importontes qtos ligodos ò cidqdonío,

como votor, ossinor um contrqto de trqbolho e ïer umq contq bonc<írio sõo

direitos gorontidos pqro ogueles gue sõo interditodos porciolmente. Quonto

oo olisÌqmento militsr, de qcordo com o Exé,rci'ro Brqsileiro, é obrigotórío,

mos os jovens com deficíâncio estõo ísentos do serviço militor. Nõo hó

normqtivo específica gue trote dos direitos dq pessoo com síndrome de

Down, sendo gue esses vâm resguqrdodos no legisloçõo concernente oos

díreitos dos pessocls com def iciâncíq.
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Doí, o Estodo do Amqzonos, se colocor no vonguordo, no

crioçõo de políticos públicos voltodos poro esse segmento do socíedode. E o

instítuiçõo do Progromq Estoduol de Orientoçõo sobre o Síndrome de Down

e o crioçõo dq Semqnq de Conscientizoçõo Sobre q Síndrome de Down é umq

oportunidode, impor, no quol o Estodo do Amazonos, se destqcoró no cenório

nqcionql, oo omporq r,legalmente, os portodores desto síndrome.

PLENARIO RUY DE ARAÚJO DÁ A5SEMBLEIA LEGTSLATÏVA DO

ESTADO DO AMAZONAS, EM FEVEREIRO DE 2OT9

Deputodo Dro. Reis - PP

2" Vice Presidenïe
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