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)ftr lnstitui a campanha Transtorno do
Espectro Autista é Amor - TEAMO.

A EMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECREÏA

Art. Le Fica instituída a Campanha Transtorno do Espectro Autista é Amor - TEAMO, a ser
realizada anualmente, durante o mês de abril no Estado do Amazonas.

Parágrafo Único. A Campanha TEAMO será incluída no Calendário Oficial de Eventos do
Estado do Amazonas.

Art. 2s A Campanha tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a Conscientização do
Autismo e divulgar a Lei Federal ne !2.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Art. 3e A Campanha prevê a realização, de ações de mobilização, palestras, debates,
encontros, panfletagens, eventos e seminários visando à divulgação da Lei de Política
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista,
estendendo-se as atividades durante todo o mês de abril, para o público em geral.

Art. 4e O Poder Executivo por meio do órgão competente poderá realizar as atividades
previstas nos artigos da Lei n.12.764 de 27 de dezembro de 201"2. de forma articulada com
os organismos municipais de políticas para Pessoa com Transtorno do Espectro Autista,
podendo firmar parcerias e convênios com instituições governamentais e não
governamentais, empresas públicas e privadas, movimentos sociais, conselhos de direitos e
conselhos de classe.

Art. 5e O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber

Art. 6s Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto cria a Campanha Transtorno do Espectro Autista é

amor (TEAMO) visando sensibilizar a sociedade sobre a necessidade e

importância de campanhas de inclusão social das Pessoas com Transtorno do

Espectro Autista, informando de maneira sistemática os direitos garantidos pela

lei ns 12.764 de 27 de dezembro de 2012 que lnstitui a Política Nacional de

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Destacando o art. 2e da referida Lei:

Art. 2q São diretrizes da Política Nacional de Proteção

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro

Autista:

| - a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e

das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno

do espectro autista;

ll - a participação da comunidade na formulação de

políticas públicas voltadas para as pessoas com

transtorno do espectro autista e o controle social da sua

implantação, acompanhamento e avaliação;

A campanha é de extrema relevância, tendo em vista a necessidade

de estimular as reflexões sobre a inclusão social e direitos das Pessoas com

Transtorno do Espectro Autista.

No mundo, há um caso de autismo para cada 45 pessoas. É o que

mostra última pesquisa realizada pelo Centre of Deseases Control and

Prevention (EUA). (informação obtida pelo sitio eletrônico:

http://www.soma rrecife.com. b r/site/especialistas-alerta m-para-a-im porta ncia-

da-i ncl usao-social-d e-a utistas).
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para promover o debate sobre o assunto, no dia 02
comemora-se o Dia Mundiar da conscientização do Autismo. o

de abril

chamado
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma síndrome que se caracteriza por
desordens no desenvolvimento do cérebro, afetando, a comunicação social,
imaginação e comportamentos repetitivos, principalmente. Até hoje, ainda não
se sabe a causa, porém, vários estudos apontam para um varor genético
importante.

Ressarta-se que o objetivo do projeto de Lei que cria a campanha
intensifica os objetos erencados em reis que estão em vigor.

A Campanha de inclusão social é necessária para que contemple a

todos os indivíduos que se enquadram no TEA como forma inclusive de apoio as

famílias, vez que há uma carência nas políticas públicas. A campanha deve
consubstanciar-se no alargamento do acesso as informações e desmistificação

sobre o transtorno, combate a discriminação e estigmatização, entre outras.

Ademais, o Projeto de Lei ora apresentado é Constitucional,
embasado no art. 1g. Da constituição Do Estado Do Amazonas:

Art. 18. Ccmpete ao estado, respeitadas as normas

gerais estabelecidas em lei federal, legislar

concorrentemente com a União sobre:

(..,)

XIV proteção e integração social das pessoas

portadoras de deficiência;

Ainda que exista Lei ga'antindo direitos, as campanhas de
conscientização não existem em nosso estado, não estando positivadas por meio
de Lei, o que demonstra a necessidade de aprovação deste projeto, sobretudo
quando se vê os resultados alcançados com as referidas iniciativas.

Na fonte:
( http ://www. esto u a ut i sta. co m . b r/i n d ex. p h p/ zol,r / at / 03/ca m p a n h a -

publicitaria/) se vê campanhas geniais sobre o tema e com impacto muito
positivo que nos sensibiliza a reflexão. Uma sacola ficou muito chamativa e passa
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a mensagem de forma simples. A ideia foi sensacional: "Reach out a child with

autism" significa: "estenda a mão para uma criança com autismo,,. perfeita e faz

todo mundo pensar sobre o preconceito. outra frase: ',euanto mais tempo uma

criança autista ficar sem ajuda, mais difícil será alcançá-1a,,. Retrata a

necessidade de campanhas leves que tratem o tema com o respeito merecido.

(segue em anexo as imagens descritas no texto acima, de forma meramente

ilustrativa).

Diante do exposto, e da relevância da matéria submeto o presente

Projeto de Lei à elevada apreciação dos Nobres pares pela aprovação da

presente propositura.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS, em Manaus, 01 de
agosto de 2019.
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lmagem meramente irustrativa obtida no sitio
(http://www.estouautista.com.brlindex. php/20 rt/01,/03/cam pa n ha-publicita rial)

* {::tt

"Reach out a child with autism" significa "estenda a mão para uma criança com autismo,,.

"Quanto mais tempo uma criança autista ficar sem ajuda, mais difícil será alcançá-1a,,
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