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PROJETO DE LEI Nº 01/2015. 
 
 

Institui o Título de Amigos da Acessibilidade 
Estrelense e dá outras providências. 

 
 

Art. 1º - Fica instituído o Título de Amigos da 
Acessibilidade Estrelense, àqueles se destacaram ou que tenham prestado 
relevantes serviços à causa das pessoas com deficiência, no âmbito do 
Município de Estrela.  

 

Art. 2º - Serão agraciados anualmente no mês de agosto 
de cada ano, com o Título Amigos da Acessibilidade Estrelense, na Semana 
Nacional das Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltiplas, um (01) 
representante da Indústria, um (01) representante do Comércio e um (01) 
representante das entidades civis do Município de Estrela. 

 

Parágrafo Único: as pessoas que forem agraciadas com 
o Titulo Amigos da Acessibilidade Estrelense, receberão este título em Sessão 
Solene a ser realizada na Câmara Municipal de Estrela, na Semana Nacional 
das Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltiplas, cujo evento será 
organizado pela Mesa Diretora. 

 
Art. 3º - Para fins de concorrer ao referido Título, as 

pessoas deverão exercer atividade profissional na respectiva categoria descrita 
no artigo 2º desta Lei, no município de Estrela e, conter um histórico de 
trabalhos em prol da Acessibilidade junto a Comunidade de Estrela. 

 
Art. 4º - Poderão indicar nomes de pessoas para 

concorrer ao respectivo título, às organizações pertencentes às categorias 
profissionais, relacionadas no artigo 2º desta Lei, comprovando os requisitos 
elencados no artigo anterior. 

 
 Parágrafo Único; A pessoa escolhida não poderá ser 

reconduzida à indicação nos anos seguintes. 
 
Art. 5º - As inscrições para o referido Título serão 

recebidas pela Câmara Municipal durante o mês de julho de cada ano, e 
encaminhas à Comissão Julgadora. 

 
Art. 6º - A Comissão Julgadora será formada por um (01) 

representante do Poder Legislativo, um (01) representante do Poder Executivo, 
e um (01) representante da Cacis.  

 
§ 1º – Essa Comissão será nomeada anualmente por ato 

do Presidente da Câmara Municipal, sendo que cada entidade deverá indicar 
seu representante. 
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§ 2º - A Comissão Julgadora deverá encaminhar à Mesa 
Diretora a relação dos nomes das pessoas escolhidas para receber o Título de 
Amigo da Acessibilidade Estrelense. 

 
 

Art. 7º - A outorga do Título de Amigos da Acessibilidade 
Estrelense será através de Decreto Legislativo elaborado pela Mesa Diretora. 

 
Art. 8º - As despesas desta Lei correrão por conta de 

dotação orçamentária própria. 
 
 
Art. 9º - Fica incluído no Calendário de Eventos do 

Município de Estrela a Semana Nacional das Pessoas com Deficiência 
Intelectual e Múltiplas. 

 
 
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 
Câmara Municipal de Estrela, 8 de janeiro de 2015. 
 
 

 

Paulo Roberto Birck 
Vereador PTB 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
PROJETO DE LEI Nº 01/2015 
 
 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores  

 

É com satisfação que saúdo Vossas Excelências e ao 

mesmo tempo, apresento o Projeto de Lei em questão, que institui o Título de 

Amigos da Acessibilidade Estrelense. 

 

A concessão do Título de Amigos da Acessibilidade 

Estrelense é uma forma de reconhecimento e valorização às pessoas que 

prestaram relevantes serviços na defesa e divulgação da causa às pessoas 

com deficiência, atuando voluntariamente e sem receber qualquer 

remuneração. 

  

O reconhecimento oficial dos serviços prestados por 

essas pessoas justifica a apresentação deste Projeto de Lei, que possibilita ao 

Poder Legislativo de Estrela a ser um dos pioneiros no Estado do Rio Grande 

do Sul nesta iniciativa. 

  

Desta forma, diante a importância da matéria e contando 

com o costumeiro apoio dos nobres colegas, tenho certeza na aprovação da 

matéria. 

 

Saudações  

 

 

Paulo Roberto Birck 
Vereador PTB 

 

 
 

 


