
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇAO

f x
PARECERNº bIIQ

, , Ref.: PROJETO DE LEI Nº 171/2018

AUTORIA: Igor Oliveira (MDB) e Dr. Luciano Mega (PDT)

ASSUNTO: “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos privados, agências
bancárias e órgãos públicos inserirem nas placas sinalizações ou indicativos de
atendimento prioritário, o símbolo do autismo e dá outras providências”

A propositura em apreciação, de iniciativa dos vereadores acima
especificados, merece ser aprovada por esta Egrégia Comissão Permanente de
Constituição, Justiça e Redação, que no âmbito de suas atribuições estabelecidas no art.
72 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal (Resolução nº 174/2015)
analisou a redação do projeto, sua legalidade, bem como sua consonância com o
ordenamento constitucional.

Não vislumbramos, a início, irregularidades na iniciativa do
processo legislativo, oriundo de membro deste Poder Legislativo. Assim, o projeto está
formalmente em ordem.

inexiste invasãoda esfera de competência privativa do Chefe do
Executivo e, nem tampouco indevida ingerência suficiente a afrontar ao princípio
constitucional da separação e harmonia dos Poderes (art. 2º, CF/88 e art. 5º da Carta
Paulista).

Ora, por tratar-se de propositura que determina a simples inclusão
em placas indicativas ou de sinalização o simbolo mundial da conscientização do
Transtorno de Espectro Autista (TEA), não enxergamos qualquer óbice legal ou
constitucional à tramitação desse processo legislativo.

A propositura em nada afronta a Lei Federal nº 12.764, de 27 de
dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa
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Com Transtorno do Espectro Autista - TEA, já que esta lei já estatui que a pessoaacometida desse transtorno é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitoslegais (artigo 1ª, ª 2º).

Diante disso, o direito ao atendimento prioritário aos portadores deTEA já é, por lei federal, assegurado, seja pela referida legislação ou mesmo pela LeiFederal nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, e nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (LeiBrasileira de Inclusão).

Estando garantido, por lei, o atendimento prioritário aos portadoresde TEA, nada obsta que haja a devida sinalização, a devida indicação, em placasdestinadas a orientar os usuários, acerca dessa prioridade.

Outras tantas cidades brasileiras já possuem lei parecida com apropositura em vigor, todas de iniciativa parlamentar (Manaus, Palmas, Rio Branco eConselheiro Lafaiete-MG).

Assim, nos parece que o projeto é um importante mecanismo degarantia do direito das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de seremtratadas e diferenciadas como portadoras de deficiência, além de promover aconscientização da população sobre a existência dessa realidade e assegurar tratamentoadequado para estas pessoas.

Desta forma, após análise dos aspectos legais e jurídicospertinentes, concluímos que a propositura as obedece, opinando esta E. Comissão deConstituição, Justiça e Redação pela sua APROVAÇÃO, aguardando análise do méritopelo Plenário desta E. Casa de Leis.
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das Comissões, 21 de fevereiro de 2019.

* -
. ISAAC ANTUNES

Presidente

MARIN SAMPAIO


