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SÚMULA: Torna obrigatório o atendimento preferencial 

para pessoas com Transtorno Espectro Autista nos 

estabelecimentos públicos e privados da cidade de 

Cornélio Procópio. 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO 

PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito 
Municipal, SANCIONO a seguinte: 

Art. 1º. Por serem consideradas pessoas com deficiência 

para todos os efeitos legais nos termos dos artigos 1° e 2° da Lei nº 12.764/2012, assegura-

se aos indivíduos com Transtorno Espectro Autista, e seus respectivos acompanhantes, 

atendimento prioritário nos estabelecimentos públicos e privados que atendam o público 

externo da cidade de Cornélio Procópio. 

Art. 2º - Torna-se obrigatório que os estabelecimentos 

públicos e privados insiram placas de atendimento prioritário com o símbolo mundial da 

conscientização do Transtorno Espectro Autista, consistente na “fita quebra cabeça”. 

Art. 3º - Em caso de descumprimento do disposto nesta 

lei, o infrator ficará sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 56 e 60 da Lei 

Federal nº 8.078/ 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

Parágrafo Único. Os serviços oriundos da arrecadação das multas devem ser recolhidos em 

favor do Fundo Estadual de Assistência Social. 

Art. 4° - Os estabelecimentos terão prazo de 120 (cento e 

vinte) para se adequarem à presente Lei. 

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

publicação. 

Cornélio Procópio, 25 de janeiro de 2019. 

 
 

Ananias A. Martins Ntº      Helvécio A. Badaró 
Vereador – PSDC       Vereador - PTC 
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Exposição de Motivos. 
 
Senhor Presidente 
 
Senhores vereadores: 

 

Por considerar a matéria extremamente relevante para a nossa sociedade no nosso 

constante dever de buscar a inclusão social, e em atendimento ao princípio-mor 

constitucional da igualdade que consiste em tratar com igualdade os iguais e com 

desigualdade os desiguais na exata proporção que estes se desigualam, propomos o presente 

projeto de lei à consideração dos eminentes pares.  

 

 

Cornélio Procópio, 25 de janeiro de 2019. 
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