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elentissima Senhora residente da  Camara,  

AV  
Vossa  Excelênc  
Projeto  de Ind 
Municipal, par  

eadora que este  sub  creve, com assento nesta Casa Legislativa, vem perante 
, amparada no  art.  1 3 do Regimento Interno, solicitar a inclusão do presente 

cação para que seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
as devidas providênci s. 

IND 
estabelece a lei 
com Deficienci 
condições de i • 
deficiência, visa 

A lei 
amenizar possi 
trata da autono 
em condições 
saúde, educaça 

Para 
impedimento d 
interação com 
sociedade em i 

A, seja priorizada a 
ederal de 13.146 de 
(Estatuto da Pessoa c 
aldade, o exercício d 
do à sua inclusão  so  

m menção tem o obj 
is desigualdades  en 
la  e da capacidade d 
igualdade com as 

trabalho, assistência  

vacinação da pessoa portadora de deficiência consoante 
de julho de 2015, que trata sobre a inclusão da Pessoa 

m Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em 
s direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com  
al  e cidadania, e dá outras providencias. 

tivo de garantir direitos ás pessoas deficientes, buscando 
ntadas no desempenho das atividades cotidianas. A LBI 
os cidadãos com deficiência exercerem atos da vida civil 
emais pessoas, e estabelece garantias para as áreas de 
ocial, esporte, previdência e transporte. 

I. 

s efeitos da referida ei considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
longo prazo de na reza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em 
ma ou mais barreir s, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
aldade de condições com as demais pessoas. 

Porta 
municipal que, 
com a devida u 
deficiência e do 

to, a presente  prop  
o âmbito de suas  at  
encia, a vacinação da 

lças raras. 

itura tem a finalidade de indicar ao poder executivo 
'buições constitucionalmente estabelecidas, implantem, 
pessoas com Síndrome de  Down,  autistas, pessoas com 


	Page 5

