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PROJETO DE LEI Nº. 030/2021 

 

Dispõe do Dia Municipal de Luta 

pelos Direitos das Pessoas com 

Deficiência e dá outras providências. 

 

 

A Câmara Municipal de Abaetetuba aprova e a Prefeita Francineti Maria 

Rodrigues Carvalho sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica incluído no calendário oficial de eventos do município de 

Abaetetuba, o Dia Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência, o qual será 

promovido no dia 31 de maio. 

 

Art. 2º - O Poder Legislativo, o Poder Executivo, as secretarias municipais de 

Abaetetuba, entre outros órgãos públicos de garantias de direitos, poderão  

promover ações para a inclusão, conscientização e acessibilidade para com as 

pessoas com deficiência. 

 

Parágrafo Único. Para os fins desta lei, consideram-se ações mencionadas no 

caput deste artigo: 

I- palestras 

II- murais 

III- seminários 

IV- passeatas 

V- debates 

VI- outros eventos que possuam o mesmo objetivo 
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Art. 3º - As ações devem ser realizadas em parceria com entidades e grupos 

representativos de Pessoas com Deficiência. 

 

Art. 4º - Fica revogada a Lei nº 390, de 04 de abril de 2014. 

 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca”, em 21 

de maio de 2021. 

 

 

Maria Madalena Silva da Silva 

VEREADORA - PSOL 

 

 

 

Emerson João Negrão Rodrigues 

VEREADOR- 
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JUSTIFICATIVA 

 

No dia 31 de maio de 1992 foi criado no município de Abaetetuba o Núcleo da 

PPD, este núcleo possuía como protagonistas três pessoas com deficiência do 

município de Abaetetuba e se tornou o precursor da Associação dos 

Deficientes do Município de Abaetetuba(ADEMA). No contexto de um país 

onde as pessoas com deficiência não obtinham o protagonismo da luta por 

seus direitos, torna-se importante fazer alusão à data que abriu as portas para 

que as pessoas com deficiência fizessem parte ativamente de suas próprias 

lutas no município de Abaetetuba. 

Levando em consideração o fator histórico supracitado, as entidades 

representativas das pessoas com deficiência de Abaetetuba ADEMA, Milton 

Melo e APAE, durante encontro com a Mandata Por Todas as Vozes, decidem 

por promover o Dia Municipal de Luta pelos Direitos das Pessoas com 

Deficiência anualmente no dia 31 de maio. 

O objetivo do presente projeto além da atualização do termo ao que se refere 

às pessoas com deficiência, é promover a inclusão de acordo com a Lei 

Brasileira de Inclusão, conjuntamente com os Poderes Executivo, Legislativo e 

todos os órgãos e instituições públicas, a fim de garantir mobilização em prol 

de educação e informação direcionadas a toda população abaetetubense no 

que concerne aos direitos das pessoas com deficiência, garantindo assim 

inclusão social, combate ao capacitismo e garantia de políticas públicas através 

da visibilidade que este dia pode proporcionar. 
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