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PROJETO DE LEI                                   \f'

Transtomo do Espectro Autista.

`.\.

i``.:..

0   PREFEITO   DO   MUNIC[PIO   DE   JACAREl,   USANDO   DAS

ATRIBul?OES  QUE   LHE  SAO  CONFERIDAS   POR   LEI,   FAI

SABER    QUE    A    CAMARA    MUNICIPAL   APROVOU    E    ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.1°   Ficam as empresas que mantenham salas de cinema  no

Municipio de Jacarei obrigadas a disponibilizar,  ao menos duas vezes por semana,  sess6es

destinadas as pessoas com TEA -Transtorno do Espectro Autista.

§   1°      As   sess6es   deverao   ser   exibidas   em   hofarios   pfe-

estabelecidos,  em  periodo  normal  de  atividades  das  empresas  responsaveis  pelas  salas,

sendo uma vez durante a semana e outra em sabados ou domingos.

§ 2°   Somente poderao ter acesso as exibig6es os portadores de

Transtorno do Espectro Autista e respectivos acompanhantes.

Art. 2°   Esta  Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarei, 20 de setembro de 2021.
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Vereador - PL

Autor: Vereador Dudi.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

0   presente   projeto   de   lei   foi   elaborado   tendo   em   vista   a

necessidade das pessoas com Transtorno do Espectro Autista possuirem uma sala de cinema

especialmente a elas dedicada.

Seria  urn local adequado  para seu entretenjmento,  com  conforto

e tranquilidade.

Esta  propositura  tomou  por  base  a  Sala  Azul,  inaugurada  dia  1°

de setembro de 2021  no Vale  Sul  Shopping,  sendo  uma  iniciativa  que  contou  com  apoio  da

Prefeitura de Sao Jose dos Campos.

0 espaeo reservado nesse shopping foi projetado de acordo com

as necessidades dos autistas, como podemos observar da materia anexa.

Os cinemas, de forma geral, estao sediados em shoppings, locais

de  grande  movimento  de  pessoas  e  com  barulho  constante,  nem  sempre  adequados  aos

autistas,  sendo  que  disciplinar  a  exibjgao  de  sess6es  duas  vezes  par  semana  para  esse

publico, em hofarios apropriados, trata-se de medida de maxima importancia para seu lazer.

Na   expectativa   de   que   esta   propositura   merega   o   apoio   e

aprovagao dos nobres pares, antecipamos nossos agradecimentos.

Camara Municipal de Jacarei,  20 de setembro de 2021.

/
DUDI

Vereador - PL

PRACA  Dos  TRes  PooEFiEs,   74  -CENTRo  -jACAREi/SP  -CEP-12.327-9ol   -TEL      (ol2)3955-22oo  -www.jacarei.sp.leg.br



.,`,,(1.6:wh

/`F    I;L,

Sala Azul sera aberta no dia 10 de setembro com apoio d`
Prefeitura de S5o Jos6;

Eta foi projetada para receber pessoas dentro do espectro.
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0  Vale  Sul  Shopping  inaugura,  no  dia  10  de  setembro,  a  Sala  Azul,  urn

espago totalmente dedicado e  projetado  para  pessoas com TEA -

Transtorno do  Espectro Autista.  A cerim6nia de  inauguracao sera  as

9h30 da  pr6xima  quarta-feira,  com  a  presen€a  de autoridades da  cidade.

A Sala Azul,  que  poder5  ser usada  em  momentos de crise ou  ate  mesmo

apenas para  que autistas tenham  mais conforto,  fica  na  expansao do

shopping,  numa  area  reservada,  e foi  preparada,  mobiliada  e decorada

para  receber esse  pl]blico  com  todo  carinho.

A elaboracao do  projeto do espa€o teve o apoio  da  Prefeitura de  Sao

Jos6 dos Campos,  por meio da  Secretaria  de Apoio Social  ao Cidadao,  e

da  dra  Camila  Kallaur,  mae de autista  e mediadora  de  urn grupo de

familias de  autistas  da  cidade.  Eles que enviaram  ao  shopping  a  ideia  de

uma ``ca/in room".  ``N6s  imediatamente aderimos o  projeto,  que

nomeamos de  Sala  Azul,  A  ideia  €  possibilitar que familias  de  autistas  e

pessoas autistas  possam  passear no shopping  de  maneira  confortavel",
afirmou  Luana  Meneses,  gerente de  marketing  do  shopping.  Ela  conta

ainda  que  o  projeto da  Sala  foi  feito  pelo  Felipe  Souza,  T6cnico  em

Edificae5es  do Vale  Sul,  que  6  pai  de  autista.

Treinamento -Para atender esse pllblico da forma  mais adequada

possivel, todos os colaboradores do shopping  receberam  treinamento da
dra  Camila  Kallaur   e  de  profissionais especializados  da  Secretaria  de

Apoio  Social  ao  Cidadao  para  conscientizar sabre  a  condi€ao  do  autista.

Esses funcion5rios que ficam  nos corredores terao  uma  identifica€ao  no

uniforme,  para que as famflias  possam  identificar as  pessoas aptas a da-

las o suporte  necessario.
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de forma exclusiva.

Come 6 a Sala Azul?

-  Fica  num  local  afastado,  com  menor movimento  e  silencioso;

-Tern  piso de tatame em  EVA;

- Tern assentos confortaveis;

-As paredes sao em  tom  azul  bebe;

-A  iluminag5o  €  indireta,  de  cor quente  dimeriz5vel;

-  Fidget toys,  brinquedos  para  acalmar;

-  Conta  com  colaboradores do shopping treinados para  receber autistas.

Por que ter a Sala Azul?

0 Transtorno do  Espectro Autista  (TEA)  e  urn distdrbio  no

desenvolvimento do c€rebro  que afeta  a capacidade de  relacionamento

com  pessoas e o ambiente.

Segundo o  Departamento  de  Sadde dos  Estados Unidos,  1  em  cada  54

crian€as  no  mundo  nasce dentro do espectro autista.  De acordo com  a

Secretaria  de Sadde de  Sao Jos€ dos Campos,  ho].e sao  1.211  pessoas

da  cidade cadastradas  na  Rede de  Inclusao ao Autista,

Shopping  e  urn  local  de  movimento,  com  alto fluxo  de  pessoas,  barulho

constante.  Caracteristicas que deixam  pessoas dentro do TEA

desconfortaveis.  Por isso,  a  Sala Azul  vein como  uma  alternativa  de

inclus5o  deste  pdblico.
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