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PROJETO DE LEI N° 060/2022.

Institui   a   Semana   da  Educagao   Especial   para
Pessoa    com    Defici6ncia,    no    Municipio    de
Amontada e da outras provid6ncias.

o  VEREADOR ABAlxo  SUBSCRITo,  CoM ASsENTo  NnsTA  AUGUSTA

CASA,  no  uso  de  suas  atribuic6es  legais,  faz  saber que  a  Camara Municipal  de  Amontada

prop6e o seguinte Projeto de Lei:

Art.  1° Fica instituida, no Municipio de Amontada, a "A Semana da Educacao Especial

para Pessoa com Defici6ncia, no Municipio de Amontada", a ser comemorada, anualmente, mos

dias 21  a 28 de setembro passando a fazer parte do calendario de eventos do municipio.

Art. 20 A Semana da Educagao Especial para Pessoa com Deficiencia, no Municipio de

Amontada,  constituira de urn programa oficial  que  contenha atividades  sobre a tematica das

deflci6ncias,  educagao  especial,  geracao  de  oportunidades  de  trabalho,  esporte  e  lazer,  bern

como promo?ao de debates sobre politicas pdblicas voltadas a atengao integral das pessoas com

defici6ncia, divulgacao de avancos t6cnicos - cientificos e medicos que visem a inclusao social

e o ben estar destas pessoas, combatendo qualquer forma de preconceito e discriminapao com

vistas a inclusao social dos mesmos.

Art. 3° A organizacao e programagao a serem realizadas no municipio durante a semana

ficarao a cargo das Secretarias Municipais da Educagao e Cultura, as quais deverao envolver a

Associacao de Pessoas com Defici6ncia do Municipio, na elaborag5o e condugao dos eventos.

Art.  4° As despesas decorrentes da execucao desta lei correrao por conta das dotap6es

orgamentarias pr6prias, suplementadas se necessarias.

Art.  5° Esta Lei entra em vigor na data de sua
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de Oliveir aos 12 de setembro de 2022.
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JUSTIFICATIVA

0  Projeto  de  Lei   ora  apresentado,  tern  por  objetivo   sensibilizar  o  govemo  e  a

comunidade em relaeao as potencialidades das pessoas com defici6ncia e chamar a atengao para

as necessidades especificas desse  segmento populacional,  tanto para a definigao  de politicas

pdblicas quanto para o combate ao preconceito e a discriminacao.

Vale ressaltar que o conhecimento de nossa sociedade, e de uma maneira geral de todo

o mundo,  de que  a pessoa  com defici6ncia deve merecer ag5es  e  servigos por com vistas  a

minorar as suas dificuldades, vein crescendo de forma emergente. Amontada, em especial, vein

impulsionando os principios necessarios para que as pessoas com defici6ncia possam ter acesso

ao ensino inclusivo em igualdade de condic6es com as demais pessoas na comunidade em que

vivem.

Para tanto,  mant6m  urn  apoio  constante  no  desenvolvimento  de  ag6es  das  salas  de

inclusao pertencentes a rede municipal de ensino, promove cursos de formagao continuada, 6

parceiro de instituig6es que atendem as pessoas com necessidades especiais.

A  Semana  da  Educagao  Especial  para  Pessoa  com  Deficiencia,  no  Municipio  de

Amontada,   onde   estao   programadas   diversas   atividades   de   conscientizagao,   formagao,

integraeao e lazer.

Assim,  pelos motivos acima elucidados e certo de contarmos com a compreensao dos

ilustres Vereadores, submeto o presente Projeto de Lei para apreciagao, pois desta forma estarao

colaborando  com  o  combate  ao  preconceito  e  inclusao  social  das  pessoas  portadoras  de

deficiencia.


