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AUTÓGRAFO Nº 31/2017 

 

 

Proposição  : Projeto de Lei nº 18/2017 

Autoria  : Legislativo 

Assunto  : Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o 

programa Setembro Verde, com o fim de proporcionar ampla visibilidade à 

inclusão social da pessoa com deficiência. 

 

   A Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo, no uso 

de suas atribuições legais; 

 

   APROVA: 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ, Estado de São Paulo, 

no uso das suas atribuições legais; 

 

APROVA: 

 

Art. 1°. Fica instituído o mês de setembro como o Mês 

Setembro Verde, com o proporcionar ampla visibilidade à inclusão social da 

pessoa com deficiência. 

 

§ 1º : No curso do mês de setembro, poderá o Poder Executivo 

realizar ações com a finalidade de: 

 

I – fomentar a participação social das pessoas com deficiência; 

II – conscientizar a família, a sociedade e o Estado, acerca da 

importância da inclusão social da pessoa com deficiência; 

III – promover a informação e difusão dos direitos das pessoas 

com deficiência; 

IV – divulgar avanços, conquistas e boas práticas de políticas 

públicas relacionadas às pessoas com deficiência; 

V – identificar desafios para a inclusão social da pessoa com 

deficiência; 

 

§ 2º : Para o desenvolvimento das ações de que trata o § 1º deste 

artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adotar as seguintes medidas: 

 

I – realização de palestras e eventos sobre o tema; 

II – divulgação de boas práticas de inclusão social da pessoa com 

deficiência em meios de comunicação; 

III – realização de encontros comunitários para disseminar 

práticas inclusivas e identificar os desafios à plena inclusão social da pessoa com 

deficiência; 

IV – iluminação ou decoração de espaços com a cor verde; 

V – outras medidas que visem dar suporte e visibilidade à 

participação e inclusão social das pessoas com deficiência na vida comunitária. 
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Art. 2º. O Poder Executivo poderá adotar medidas e 

disponibilizar recursos para o cumprimento do disposto nesta Lei. 

 

Art. 3º. Para a realização das medidas instituídas por esta lei, 

caberá ao Poder Executivo, enviar, se necessário, projetos para alteração do PPA, 

LDO e LOA. 

 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Câmara Municipal de Guará/SP, 03 de outubro de 2017. 

 

 

Fabiana Junqueira Seribeli 

Presidente 

 

 

Raphael de Paula Asse 

1º Secretário 

 

 

Abílio Mateus Borges 

2º Secretário 


