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PROJETO DE LEI N° 076 DE 16 DE JULHO DE 2021

Cria a Carteira de Identificagao do 
Autista - CIA. Da outras providencias”.

Art. 1° E criada a Carteira de Identificagao do Autista - CIA, destinada 
as pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista - TEA, nos 
termos da Lei Federal no 13.977/2020.

§ 1° A carteira sera emitida pela Unidade de Gestao de Assistencia e 
Desenvolvimento Social sem qualquer custo, com validade minima de 5 (cinco) 
anos
representante legal, acompanhado de relatorio medico 
neurologista ou psiquiatra, documentos pessoais do autista e de seus 
responsaveis legais e comprovante de enderego.

§ 2° A carteira devera ser numerada de modo a possibilitar a contagem 
dos portadores do TEA, e nela constara a obediencia a Lei Federal no 
12.764/2012, alem da descrigao de direito ao atendimento prioritario.

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

A presente proposta legislativa visa implementar a carteira de 
identificapao das pessoas com autismo, para que assim tenham seus direitos 
assegurados mediante previa identificagao, inclusive com atendimento 
preferencial, ja que o autismo nao e facil de ser identificado por quern nao 
tenha urn contato direto, em determinados casos.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), mais conhecido como 
autismo, e urn disturbio neurologico caracterizado por comprometimento da 
interagao social, comunicagao verbal e nao verbal e comportamento restrito e 
repetitive. Os sinais geralmente desenvolvem-se gradualmente, mas algumas 
criangas com autismo alcangam o marco de desenvolvimento em um ritmo 
normal e depois regridem.

O projeto de lei em tela possui embasamento no Estatuto da Pessoa 
com Deficiencia, por meio da Lei Berenice Piana (Lei Federal 12.764/2012), 
que instituiu a Politica Nacional de Protegao dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, e tambem na Lei Romeo Mion (Lei Federal 
13.977/2020), que criou a Carteira de Identificagao da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista (Ciptea). A Ciptea deve assegurar aos portadores atengao 
integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso 
servigos publicos e privados, em especial nas areas de saude, educagao e 
assistencia social.

Nem toda deficiencia e visivel, portanto, se a condigao de autista 
constar na carteira de identidade sera possivel acelerar os atendimentos, 
diminuindo a burocracia, bem como o acesso as instituigoes administrativas 
publicas e privadas, evitando o constrangimento e a demora no atendimento e 
o desgaste psicologico. A carteira, alem de manter os direitos dos
autistas preservados, ajudara ainda na localizagao da familia se eles se 
perderem, pois facilitara a identificagao e contato com a familia e/ ou 
responsavel.
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Assim, pego o apoio dos ilustres Pares para a aprovagao do presente
projeto de lei.
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