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EMENTA: Inclui no Caien ano d AliU::; IU VI::KUI::.
comemoraçoes ao movimento NaCional denomIna o

. . .. d M nici ia as comemoraçõesao Movimentopelos
Art.1° Fica incluido no Calendan~ OfICI~1n~ In~dOPde,~Agosto Verde- que slgmflca a cor dad rtos das pessoas com detlclenCla, e m 1 d

Ire .. bolo da luta das pessoas com deficiência, representando o renascer as
esperança que e o sim .. pr I da CIdadaniaplantas, que SImboliza o sentimento de renovaçao das relVmdlcaçoesem o ,
inclusão e participação plena na sociedade. _.
Art. 2° Fica estabelecido o mês de Agosto de cada ano, para as comemoraçoes ao mOVimento,
preferencialmente na semana entre os dias L1 a LB de Agosto, quando se celebra a semana da
pessoa com deficiência nas esferas municipal, estadual e nacional.
Art. 3'-' ü mês de Agosto serve de marco para o mOVimento das pessoas com defrcrencla,
encerrando as atividades no dia 28 de agosto. Atividades estas que serão realizadas durante o mês
todo com a mObIlIZaçãoda comunidade, familiares, das pessoas com defrclêncra, em conjunto com
Camara Municipal, e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ou
~uperdotaçao/Altas HabilIdades - CMI-'U e tOdas as demars entidades de garantias de dIreitos das
pessoas com deficiência.

Art. 4<.1 As açóes têm por obJetrvoapresentar o potencral artistlco, Intelectual, esportrvo e atlétIco das
pessoas com deficiência, além de revelar a capacidade de cada um para entrar no mundo dotrabalho.

Haverá também passeatas, apresentações musicais, danças, eventos, conferêncIas, Jogos
contando com a particIpação e depOImentos das pessoas que lutam e ajUdam a essa causa.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JustificatIva ????

A sociedade só modifIcará em Suas estruturas e selViços oferecidos, e abrirá espaços conforme as
necessidades de adaptação especificas para cada pessoa com defrclêncra quando forem capazes
de interagir naturalmente na sociedade, e a pessoa com defIcIência passa a ser vIsta pelo seu
potencIal, suas habilidades e outras inteligêncIas e aptldóes.
Desta forma, é proposto o paradigma da inclusão social. Este consiste em tornar, toda a sociedade,



um lugar viáVel para a convivência entre pessoas de todos os tipos e inteligências na realização de
seus direitos, necessIdades e potencialidades.
Por este motivo, os inclusivistas (adeptos e defensores do processo de inclusão social) trabalham
para mudar a SOCiedadee a estrutura dos seus sistemas SOCiaiScomuns e atitudes em todos os
aspectos, tais como educação, trabalho, saude e lazer.
Sobretudo, a inclusão social é uma questão de politicas públicas, pois cada politica pública foi
formulada e baSicamente executada por decretos e leis, assim como em declaraçóes e
recomendações de âmbito internacional. O objetivo básico é a importância da caracterização do
terntono como espaço de expressão da cidadania e da reconquista dos direitos SOCIaIS.
Fazendo assim, a participação mais ativa das pessoas com deficiência em prol da igualdade social,
contribUirá para a construção de um pais mais Igual e mais humano.
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