DIRLEG

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PROJETO DE LEI d

9

/2017

Altera o inciso II do art. 2° da Lei 10.418 de
09 de margo de 2012, que disp8e sobre o
reconhecimento da pessoa corn autismo
como pessoa corn deficiencia, para fim da
plena fruigio dos direitos previstos pela
legislagio do Municipio.

A Camara Municipal de Belo Horizonte decreta:

Art.1° - A redagao do inciso II do artigo 2°, da lei 10.418/12, fica alterada,
passando a viger nos seguintes termos:
"Art. 2° - (...)"
II. Garantir de forma gratuita a aplicagao de instrumentos de triagem de
desenvolvimento infantil, IRDI aplicavel em criangas de 0 a 18 meses, M-Chat
aplicavel em criangas a partir de 18 a 36 meses, bem como outros
instrumentos que venham a surgir, possibilitando assim, o rastreio do
Transtorno do Espectro do Autismo.
Art.2° - Esta lei entrara em vigor 60 (sessent ) dias apOs a publicagao.

Doorgal Andrada
Vereador — PSD
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
JUSTIFICATIVA
Tenho a honra de encaminhar, a fim de ser submetido ao exame e
deliberagao dessa Egregia Camara, o projeto de lei que objetiva garantir a
aplicagao dos instrumentos de triagem de desenvolvimento infantil IRDI
aplicavel em criangas de 0 a 18 meses, M-Chat aplicavel em criangas a partir
de 18 a 36 meses, bem como outros supervenientes, que objetivem o rastreio
do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).
Hodiernamente, a comunidade medica observa o autismo corn major
complexidade, corn multiplas etiologias e ern graus variados. Estudos
cientificos ja demonstram que quanto mais cedo na vida da crianga o
diagnostico for concluido, maiores sera° as chances de sucesso no tratamento.
Dessa forma, o acesso a metodos reconhecidamente efetivos como o IRDI e
M-CHAT poderao garantir o diagnOstico precoce nas criangas autistas e,
consequentemente, o direcionamento a tratamentos que garantirao major
qualidade de vida e insergao na sociedade.
Tal proposta visa o diagn6stico precoce da doenga, ou seja, sua
detecgao ainda nos primeiros meses de vida da crianga autista, impedindo-se
que estas sofram corn as consequencias do desenvolvimento dos principais
sintomas do autismo, quais sejam, dificuldade de interagao social, deficit de
comunicagao social, tanto quantitativo quanto qualitativo e padrOes
inadequados de comportamento ou que, pelo menos, diminuam a intensidade
de tais sintomas.
0 PL objetiva, portanto, a maior qualidade de vida aos autistas mediante
a implementagao dos instrumentos supracitados na rede p6blica de saude,
garantindo urn desenvolvimento saudavel das criangas afetadas pela doenga
atraves da obstrugao do avango dos principals sintomas na forma mais intensa.
Desta forma contamos corn a aprovagao dos pares para a aprovagao do
presente Projeto.
Belo Horizonte, 01 de junho de 2017.
Doorgal Andrada
Vereador — SD
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