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REQUERIMENTO

AUTOR: DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON - P

Requer a realização de udiência Pública no dia 06
de abril de 2017, com o objetivo de debater sobre
Autismo com o tema: Articulação do Poder Público
Estadual e Municipal em prol do Autista: Saúde,
Educação e Assistência Social.

O Parlamentar que subscreve, requer à Mesa Diretora, na forma regimental, a
realização de Audiência Pública no dia 06 de abril de 2017, às 09 horas, no plenário da Assembleia
Legislativa, com o objetivo de debater sobre Autismo com o tema: Articulação do Poder Público
Estadual e Municipal em prol do Autista: Saúde, Educação e Assistência Social.

Plenário das deliberações, 23 de março de 2017.
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•
JUSTIFICATIV A

Nobres Parlamentares,
O autismo é um distúrbio neurológico caracterizado por comprometimento da

interação social, comunicação verbal e não-verbal e comportamento restrito e repetitivo. Os sinais
geralmente desenvolvem-se gradualmente, mas algumas crianças com autismo alcançam o marco
de desenvolvimento em um ritmo normal e depois regridem.

Desde 2010, a taxa de autismo é estimada em cerca de 1-2 a cada 1.000 pessoas em
todo o mundo, ocorrendo 4-5 vezes mais em meninos do que meninas.

Quanto ao tratamento, os principais objetivos de crianças com autismo são:
a) Estimular o desenvolvimento social e comunicativo;
b) Aprimorar o aprendizado e a capacidade de solucionar problemas;
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c) Diminuir comportamentos que interferem com o aprendizado e com o acesso
às oportunidades de experiências do cotidiano e;

d) Ajudar as famílias a lidarem com o autismo.

Consciente da importância do tema, a Organização das Nações Unidas - ONU,
decretou o dia 2 de abril como Dia Mundial de Consciência sobre o Autismo, incitando Governo e
Sociedade a discutir e repensar a situação das pessoas com autismo, inclusive demonstrando apoio
à causa do autismo usando a cor azul no dia 2 do mês de abril.

No âmbito do Estado de Rondônia está em vigor a Lei n" 3.597, de 22 de julho de
2015, que "Institui a Semana Estadual de Estudo e Conscientização sobre o Autismo no Estado de
Rondônia", que tem como uma de suas diretrizes realizar debates sobre o autismo com o fim de
erradicar o preconceito e de criar meios de inclusão social, compreendendo a divulgação de estudos
e experiências nas áreas de saúde, educação e cidadania, bem como estudos acerca da possibilidade
de profissionalização dos portadores da doença.

Desta feita, e atendendo solicitação da Associação de Pais e Amigos do Autista do
Estado de Rondônia - AMA-RO, é que requeremos a realização dessa Audiência Pública, para que
possamos discutir, repensar nossa forma de tratar o tema e apoiar as ações sobre o·autismo.

Para tanto, contamos com o apoio e o voto de Vossas Excelências para aprovação do
Requerimento.
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