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lnstitui a Semana Laranja, no mês de agosto, para

campanha de Conscientização e prevenção às

Deficiências no Estado do Amazonas, e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art' 1e Fica instituída no Estado do Amazonas a Semana Laranja, a ser realizada anualmente no
mês de agosto, dedicado à realização de ações de Conscientização e Prevenção as Deficiências e
deverá ser incluída no calendário oficial do Estado.

Art, 2e O Poder Executivo, através das Secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e
outras, em conjunto com a APAE e demais associações e entidades afins, poderão realizar campanhas
de conscientização, prevenção e mobilidade das pessoas com deficiências.

Art. 3e Durante toda a semana, a ser estipulada pelo Poder Público Estadual no mês de agosto,
poderão ser executadas palestras, fazer divulgação nos meios de comunicação, distribuição de
panfletos e promover caminhada de conscientização, mês este de orientação às deficiências.

Parágrafo único. Serão abordados todos os tipos de deficiências, sejam físicas, mentais,
auditivas, visuais ou múltiplas, de caráter transitório ou permanente, bem como suas causas,
considerando os indivíduos nos diferentes ciclos da vida, de forma a garantir, inclusive, a abordagem
de especificidades.

Art.4e - Poderão participar toda sociedade, escolas, igrejas, lnstituições e entidades não
governamentais, desenvolvendo as programações com a realização de palestras e atividades práticas
de incentivos a Conscientização e Prevenção as Deficiências no Estado do Amazonas.

Art. 5e Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

o presente Projeto de Lei tem por objetivo despertar a conscient ização e Prevenção as
Deficiências no cidadão amazonense, abrangendo todas as deficiências - físicas, mentais,
permanentes ou não - de maneira mais ampla, para que o debate em torno das ações de prevenção,
da participação do poder público e do esclarecimento a população se tornem mais efetivos e
colaborem com um maior número de pessoas

Observa-se que o referido projeto não versa sobre matéria de iniciativa exclusiva do poder
Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 54 da constituição
Estadual do Amazonas.

o intuito deste projeto de lei é a realização de campanhas de conscientização, prevenção e
mobilidade das pessoas com deficiências, sendo abordados todos os tipos, assim como faixas etárias
e peculiaridades, garantindo a inserção da pessoa portadora de deficiência no meio social, bem como
promover maior qualidade de vida para o deficiente e seus familiares.

Segundo a organização Mundial da Saúde - oMS, com dados de 2011, 1 bilhão de pessoas
vivem com alguma deficiência, o que significa uma em cada sete pessoas no mundo. A falta de
estatísticas sobre pessoas com deficiência contribui para a invisibilidade delas. lsso representa um
obstáculo para planejar e implementar políticas de desenvolvimento que melhoram as vidas das
pessoas com deficiência.

A Organização das Nações Unidas - oNU alerta, ainda, que B0% das pessoas que vivem com
alguma deficiência residem nos países em desenvolvimento. No total, 150 milhões de crianças (com
menos de L8 anos de idade) tem alguma deficiência, segundo o uNlcEF,l

Diante de todo o exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres
membros desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei em tela, que é de relevante interesse público
e social.
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