
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OI. nO 201/17 - GPC Caraxinho, 12 de setembro de 2017.

£xcelentissimo Senhor,

Ver. Estev,!io De Loreno,

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n. 100/17

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a esséI Egregia Casa o Projeto de Lei nO
100/17, desta data, que Inclui no Calendário Oficial do Município de Carazinho as

comemorações ao movimento nacional denominado Agosto Verde

Exposição de Motivos'

O projeto de lei apresentado visa ater'lder propositura do Vereador Fábio

Zanelti, datada de 19 de jUr'lho de 2017, a fim de oficializar éI data que ja vem sendo

comemorada por entidades e associações há décadas

O objetivo de se ter um mês de ações especificas para essa pélrcela da

populaçao é sensibilizar governos e comunidéldes em relação as potencialidéldes das

pessoas com deficiênCia e chamar a atenção para suas necessidades, tanto para a

definição de politicas publicas quanto ~ra o combate ao pr8c:oncerto.

A proposta também tem como objetivo reforçar principios como a não

discriminação, ° respeito, a igualdade de oportunidóldes e a acessibilidade, que vem sendo

garantidos a todas as pessoas c:omdeficiência

Atenciosamente.
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PROJETO DE LEI N° 100, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.

Inclui no Calendário Oficial do
Mun;c;p;o de Carazinho as
comemoraçóes ao movimento
nacional denominado Agosto Verde.

Art. 1° Fica incluldo no Calendário Oficial do Municipio, as
comemorações ao movimento pelos direitos das pessoas com deficiência.
denominado de "Agosto Verde", que significa a cor da esperança, símbolo da luta das
pessoas com deficiência, representando o renascer das plantas, que simboliza o
sentimento de renovação das reivindicaçO€s em prol da cidadania. inclusão e
participação plena na sociedade,

Art 2° Fica estabelecido o mês de agosto de cada ano, para as
comemorações ao movimento, preferencialmente na semana entre os dias 21 a 28 de
agosto, quando se celebra a semana da pessoa com deficiência nas esferas
municipal, estadual e nacional.

Art 3° O mês de agosto serve de marco para o movimento das pessoas
com deficiência, encerrando as atividades no dia 28 de agosto. atividades estas que
serão realizadas durante Omês todo com a mobilização da comunidade, familiares
das pessoas com deficiência, em conjunto com a Câmara Municipal e Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência elou SuperdotaçãolAltas
Habilidades - CMPD e todas as demais entidades de garantias de direitos das
pessoas com deficiência.

Art. 4° As ações têm por objetivo apresentar o potencial artistico.
intelectual, esportivo e atlético das pessoas com deficiência. além de revelar a
capacidade de cada um para entrar no mundo do trabalho

Parágrafo único. Haverá também apresentações musicais, danças,
eventos, conferências. jogos e passeatas, contando com a participação e
depoimentos das pessoas que lutam e ajudam essa causa.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 12 de setembro de 2017,
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