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Gabinete do Vereador Mauro Yokoyama 

JUSTIFIVATIVA AO PROJETO DE LEI N°  183 2021. 

Colendo Plenário, 

O presente Projeto de Lei dispõe sobre a 

comunicação, por parte dos hospitais públicos e privados, 

Casas de Saúde, Santas Casas, hospitais filantrópicos, 

maternidades, clínicas, centros de saúde, postos de saúde e 

demais estabelecimentos de saúde que realizem ou prestem os 

serviços de parto, do registro e da comunicação imediata de 

recém-nascidos com Síndrome de Down às instituições, 

entidades e associações especializadas em Mogi das Cruzes. 

O objetivo do Projeto de Lei é afastar o 

diagnóstico tardio dos recém-nascidos com Síndrome de Down 

ou trissomia 21, e assim proporcionar através da breve 

identificação o atendimento precoce, facilitando as ações 

para o estímulo mais rápido e maior oportunidade de 

desenvolvimento futuro. 

Ao receberem o diagnóstico, muitos pais 

se sentem desamparados, pois não sabem como ofertar os 

cuidados necessários ao desenvolvimento de seu filho, tão 

pouco sabem a quem recorrer ou qual instituições procurar 

para garantir que os direitos de seus filhos sejam 

assegurados. Esses pais necessitam de acolhimento e de 

informação adequada e correta para que possam oferecer a 

seus filhos a oportunidade de crescer desenvolvendo sua 

autonomia, pois são crianças como outras quaisquer, com 
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gostos, talentos e personalidade e que têm um futuro 

promissor pela frente. 

De acordo com algumas organizações 

sociais, no mundo inteiro, a cada minuto, nascem 18 bebês 

com alguma síndrome genética, o que significa 9,8 milhões de 

bebês por ano. 

Sendo assim, a Síndrome de Down, na área 

das síndromes genéticas, é a de maior incidência: 91%. No 

Brasil, estima-se que, entre crianças, adolescentes e 

adultos, já tenhamos uma população de pessoa com Síndrome de 

Down que esteja perto de 300 mil pessoas. E muitos desses, 

são de famílias encontram-se em vulnerabilidade social. 

E importante destacar que a síndrome de 

Down não é uma doença, e sim uma condição inerente à pessoa. 

Portanto não se deve falar em tratamento ou cura. 

associada à 

a especial 

nascimento 

Entretanto, como esta condição está 

propensão ao desenvolvimento de algumas doenças, 

atenção à saúde deve ser observadas desde o 

da criança ao exemplo de algumas cardiopatias. 

Vale ressaltar que não existem graus de 

síndrome de Down. O desenvolvimento está intimamente 

relacionado ao estímulo e incentivo que recebem, sobretudo 

nos primeiros anos de vida e em especial ao acolhimento 

dessas crianças e seus pais. 
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Pelo exposto, formulamos apelo aos 

nobres Pares para que o presente projeto seja apreciado e 

aprovado devido a sua importância 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo, 23 de novembro de 2021. 

O MI 'SURa YOKOYAMA 

Vereador -PL 
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PROJETO DE LEI n° 1 8

APROVAD.: 
Saiu d e Senha _2122J2mU., 

Dispõe que os estabelecimentos de saúde que 

realizem 

procedam a imediata comunicação de recém-

nascidos com Síndrome de Down as 

instituições, entidades e associações 

especializadas que desenvolvem atividades 

para pessoas com deficiências no Município 

de Mogi das Cruzes e da outras 

providências. 

ou prestem serviços de parto, 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES DECRETA: 

Art. 1° - Os hospitais públicos, privados, Casas de Saúde, 

Santas Casas, Hospitais Filantrópicos, Maternidades, 

Clínicas, Centros de Saúde, Postos de Saúde e demais 

estabelecimentos de saúde que realizem ou prestem os serviços 

de parto no município ficam obrigados a proceder a 

comunicação imediata dos recém-nascidos com Síndrome de Down 

às instituições, entidades e associações especializadas que 

desenvolvem atividades com pessoas com deficiência no 

município de Mogi das Cruzes. 

Parágrafo Único - A comunicação, a que se refere o caput 

desse artigo, deverá ocorrer imediatamente após a 

identificação do caso, seja ela durante a gravidez seja 

quando do nascimento da criança, desde de que ocorra com a 

anuências dos pais. 
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Artigo 2° Consideram-se instituições entidades e 

associações, para efeitos desta Lei, os órgãos públicos e 

privados cadastrados na Secretaria da Saúde, que realizam e 

prestem serviços de atendimento a pessoas com Síndrome de 

Down. 

Artigo 3° - Os estabelecimentos de saúde que prestam serviço 

de parto, ficam obrigados e fornecer equipe de apoio 

profissional no momento da notícia aos responsáveis legais 

com suspeita diagnóstica de Síndrome de Down. 

Parágrafo Único- Os Estabe=ecimentos de saúde deverão 

fornecer aos responsáveis legais, relação com dados 

completos das instituições, entidades e associações que 

ofereçam tratamento e suporte especializado para pessoas com 

Síndrome de Down. 

Artigo 4° - A comunicação prevista nesta Lei, após detectada 

a Síndrome, tem por objetivo: 

I. Garantir apoio, acompanhamento e intervenção imediata das 

instituições entidades e associações, por seus profissionais 

capacitados, com vistas à estimulação precoce; 

II. Permitir suporte e amparo aos pais, do indispensável 

ajuste familiar a nova situação com as adaptações e mudanças 

de hábito necessários, com atenção multiprofissional; 
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III. Afastar o estimulo tardio, garantindo mais influências 

positivas no desempenho e no potencial dos primeiros anos de 

vida, para o desenvolvimento motor e intelectual mais rápida' 

das crianças com Síndrome de Down; 

IV. Garantir as condições reais de socialização, inclusão, 

inserção social e geração de oportunidades, ajudando o 

desenvolvimento da autonomia da criança, sua qualidade de 

vida, suas potencialidades e sua integração efetiva como 

protagonista produtivo em potencial junto ao contexto 

social. 

Art. 4
0
 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. ,-_, 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo, 23 de novembro de 2021. 

AURO M TS 0 YOKOYAMA 

Vereador -PL 
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Ref. Projeto de Lei n° 189/2021 

Autoria Vereador Mauro Mitsuro Yokoyama 

Assunto: Dispõe que os estabelecimentos de saúde que realizem ou 
prestem serviços de parto, procedam a imediata comunicação de recém-
nascidos com Síndrome de Down as instituições, entidades e associações 
especializadas que desenvolvem atividades para pessoas com deficiências 
no Município de Mogi das Cruzes e dá outras providências. 

À Procuradoria Jurídica, 

Nos termos do parágrafo 10, inciso I, do artigo 38 da 
Resolução n° 05/2001 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes), com redação dada pela Resolução n° 34, de 11 de julho de 2019, 
remeto os autos do projeto em epígrafe, para exarar parecer no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, com relação às questões jurídicas apresentadas na 
propositura legislativa. 

Plenário Vereador Dr. Lu Beraldo d Miranda, 05 de janeiro de 2022. 

MILTON LI S D SIL A - Bi Gêmeos 

Membro - Relator 
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PROCESSO N.° 256/21 

PROJETO DE LEI N.° 189/21 

PARECER N.° 8/22 

De iniciativa legislativa do Vereador MAURO 

MITSURO YOKOYAMA, o projeto de lei em questão visa obrigar as unidades de saúde 

que realizam partos a comunicar as entidades associativas respectivas quanto ao 

nascimento de crianças com Síndrome de Down. 

Instruem o presente Projeto de Lei a justificativa do 

pedido (fls. 01 a 03), e despacho da Presidente da Comissão de Justiça e Redação (fl. 

7). 

É o relatório 

O presente projeto visa obrigar as unidades de saúde que 

realizam partos a comunicar as entidades associativas respectivas quanto ao 

nascimento de crianças com Síndrome de Down. Visa, ainda a obrigar tais instituições 

a fornecer equipe de apoio aos pais. 

Não há no presente processo qualquer vício de ordem 

jurídica. Com efeito, a matéria é de interesse local e a iniciativa não é exclusiva do 

Executivo. 

Acerca da competência parece se tratar de matéria 

atinente à saúde das crianças de Mogi das Cruzes. Sendo assim, a competência 

legislativa seria concorrente, a teor do art. 24, XII da CF. 

Sobre a iniciativa, o E. STF no julgamento do REX 

878911 do dia 29/09/16, da relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes assim decidiu: 

Recurso extraordinário com ag,ravo. Repercussão geral. 2. Ação 
Direta de lnconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do 
Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de 
monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade 
formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo 
municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do 
chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a 
Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição 
de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. 
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Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência 
desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. 

Do corpo da decisão extrai-se que "o Supremo Tribunal 

Federal firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da 

iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que 

trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo." 

Portanto, para o STF não se enquadrando o projeto de lei 

nas hipóteses do art. 61, §1° da CF, a iniciativa dos projetos de lei seria concorrente. 

Dispõe o citado art. 61, §1° da CF: 

§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis 
que: 
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da 
União, bem como normas gerais para a organização do Ministério 
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios; 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração 
pública, observado o disposto no art. 84, VI; 
I) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de 
cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e 
transferência para a reserva. 

Nosso E. TJSP adaptou seu entendimento para abarcar 

essa nova visão do E. STF. Por isso, sob o aspecto jurídico o projeto não apresenta 

qualquer óbice. 

Sobre a questão da necessidade de fornecimento de 

equipe de apoio, nosso E. TJSP já se manifestou: 

I. Ação Direta de lnconstitucionalidade. Lei n° 6.011, de 17 de abril 
de 2017, do Município de Americana, que "[d]ispõe sobre a 
obrigatoriedade dos hospitais públicos e privados, do Município de 
Americana, disponibili9-Ar equipe de apoio profissional no momento 
da notícia aos pais, de recém-nascidos com suspeita diagnóstica ou 
diagnóstico de Síndrome de Down" (sic). 
II. Vicio formal de inconstitucionalidade. Inocorrência. De origem 
parlamentar, a legislação impugnada não trata de matéria inserida 
no rol taxativo do artigo 24, §2°, da CE. Tema 917, STF. Precedentes 
deste Órgão Especial. 
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III. Não constatada, igualmente, invasão das atribuições de 
competência privativa do Chefe do Poder Executivo. A lei analisada 
não disciplina a prática de ato de administração, limitando-se a 
instituir normas procedimentais no tocante à forma de comunicação 
aos genitores da criança nascida e diagnosticada com Síndrome 
de Down, em ãmbito local, estabelecendo regras dotadas de 
abstração e generalidade no tocante à humanização da referida 
comunicação. Previsão, apenas, de instrumentos mínimos 
destinados a garantir sua exequibilidade e a eficácia de suas 
disposições. Constitui dever do Poder Executivo levar as 
determinações do diploma impugnado ã concreção por meio de 
provisões especiais, com respaldo em seu poder regulamentar. 
Diversos precedentes deste Colegiado. Doutrina. 
IV. Ofensa ao artigo 25 da Constituição do Estado, por não indicação 
de dotação orçamentária para custeio dos gastos decorrentes da 
execução da norma. Inocorrência. Mera inexequibilidade. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
V. Artigo 50, parte final. lnconstitucionalidade verificada. Ressalvada 
a posição pessoal desta Relatoria, de acordo com o entendimento 
consolidado neste órgão Especial, a fixação de prazo rígido para que 
o Poder Executivo regulamente determinada disposição legal 
representa indevida interferência do Poder Legislativo em seu típico 
juízo de conveniência e oportunidade. Violação ao princípio da 
separação dos Poderes, previsto no artigo 50, da CE. Exclusão da 
expressão "no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de sua 
publicação". 
VI. Pedido julgado parcialmente procedente. 
(ADI 2213905-30.2018.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bartoli, julg. 
10/04/19) 

Assim, entendemos que juridicamente o presente projeto 

de lei é constitucional. Vale lembrar que tais considerações são orientativas dos 

trabalhos desta Casa de Leis. 

No mais, as questões de mérito, deverão ser objeto de 

apreciação pelas Comissões Permanentes desta Casa, bem como dos nobres 

vereadores que, para aprovar o projeto, dependerão do voto da maioria dos Senhores 

Vereadores presentes à Sessão em que a matéria for discutida, conforme prevê o 

parágrafo único do artigo 79 da Lei Orgânica do Município. 

Era o que tínhamos a informar. 

P. J., 24 de março de 2.022. 

, 

ANDRÉ DE CAlViAR-90 ALMEIDA 

Procurador Jurídico 
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Parecer ao Projeto de Lei n° 189/2021 

De iniciativa legislativa do ilustre Vereador MAURO MITSURO 
YOKOYAMA, a proposta em estudo dispõe que os estabelecimentos de saúde 
que realizem ou prestem serviços de parto, procedam a imediata comunicação 
de recém-nascidos com Síndrome de Down as instituições, entidades e 
associações especializadas que desenvolvem atividades para pessoas com 
deficiências no Município de Mogi das Cruzes e da outras providências. 

Em justificativa à presente proposição, o ilustre Vereador almeja a 
comunicação por parte dos hospitais públicos e privados, casas de saúde, santas 
casas, hospitais filantrópicos, maternidades, clínicas, centros de saúde, postos 
de saúde e demais estabelecimentos de saúde que realizem ou prestem os 
serviços de parto, do registro e da comunicação imediata de recém-nascidos 
com Síndrome de Down às instituições, entidades e associações especializadas 
em Mogi das Cruzes. 

Instada à manifestação, a Douta Procuradoria Jurídica desta Casa 
de Leis, consignou às fls 08 usque 10, parecer jurídico fundamentando que a 
iniciativa é perfeitamente viável e que o Projeto de Lei n° 189/21 é constitucional. 

Por fim, diante das razões e fundamentos esposados, nos aspectos 
e peculiaridades atinentes a esta Comissão de Justiça e Redação, opinamos 
pela NORMAL TRAMITAÇÃO do Projeto de Lei n° 189/2021. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 18 de abril de 2022 

MILTON LINS Á SILVA — Bi Gêmeos 

Membro — Relator 
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COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer ao Projeto de Lei n° 189/2021 

O projeto legislativo em destaque dispõe sobre a obrigatoriedade de 
estabelecimentos de saúde e congêneres que prestem serviços de parto, a proceder 
imediata comunicação às entidades que especifica, do nascimento de bebes com 
Síndrome de Down e que também deverão ser notificadas quando da identificação em 
exames ao longo do período gestacional. 

A matéria foi encaminhada à Procuradoria Jurídica desta Edilidade para 
Parecer, por solicitação da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que analisou 
os aspectos jurídicos e de iniciativa e relatou, ao final, que a matéria é constitucional. 

Na sequência, a Comissão Permanente de Justiça e Redação 

C?. 

apresentou parecer e opinou pela normal tramitação do projeto em destaque. 
r -

Esta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento examinou a .7 4
•=9 

proposta no tocante as questões que lhe são regimentalmente pertinentes e não Ct. 

vislumbrou vícios de natureza financeira e orçamentária, razão pela qual concluiu, por 
unanimidade, pela normal tramitação do Projeto de Lei n° 189/2021. 

:"=2 

/ 

CPFO, 18 de maio de 2022. 

PEDRO HTDEKI KOMURA 
Presidente - Relator 

ERNANDES 
embro 

JOSE FURTA .O 
Membro 

JOSÉ FRAN IMA VITOR O EMORI 
eMbro Membr 
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COMISSÃO DE SAÚDE, ZOONOSES E BEM-ESTAR ANIMAL 

Ref. Projeto de Lei N° 189/2021 

Processo n°256/2021 

Autoria: Vereador MAURO MITSURO YOKOYAMA ("MAURO DO SALÃO") 

Assunto: Obrigatoriedade aos estabelecimentos de saúde que realizem serviços de parto, da 
comunicação de recém-nascidos com Síndrome de Down às instituições, entidades e associações 
especializadas. 

De iniciativa legislativa do Nobre Vereador MAUR0t,i; 
MITSURO YOKOYAMA — "MAURO DO SALÃO" (PL), a proposta de lei em análise nesta: 
Douta Comissão, dispõe sobre a obrigatoriedade aos estabelecimentos de saúde que realizem serviços 
de parto, da comunicação de recém-nascidos com Síndrome de Down, às instituições, entidades e 
associações especializadas que desenvolvem atividades para pessoas com deficiências no Município 
de Mogi das Cruzes e dá outras providências. 

Em síntese, o ilustre autor da presente propositura almeja que os 
Hospitais Públicos c Privados, Casas de Saúde, Maternidades, Santas Casas, hospitais filantrópicos, 
Clínicas, Centros e Postos de Saúde e demais estabelecimentos de saúde congêneres que realizem ou 
prestem serviços de parto no município de Mogi das Cruzes sejam obrigados a comunicar, 
imediatamente, às entidades e associações especializadas, quanto ao nascimento de bebês com 
Síndrome de Down. 

A propositura visa ainda em seu Artigo 3°, que tais instituições e 
estabelecimentos de saúde forneçam equipes de apoio aos pais. 

Ainda em sua pormenorizada e bem fundamentada justificativa 
ao Projeto de Lei em análise, o autor ressalta a importante e vital comunicação prevista na presente 
propositura, após detectada a Síndrome de Down, estabelecendo a garantia de apoio, 
acompanhamento e intervenção imediata das instituições, entidades e associações, por seus 
profissionais capacitados, com vistas à estimulação precoce, bem como o necessário amparo e suporte 
aos pais, visando o indispensável ajuste familiar à nova situação com as adaptações e mudanças de 
hábito necessários, com a devida atenção multiprofissional. 

Ato contínuo, a presente propositura foi encaminhada, por 
solicitação da Comissão de Constituição de Justiça e Redação (CCJR), à Douta Procuradoria Jurídica 
desta Casa de Leis, para que exarasse parecer acerca dos aspectos jurídicos apresentados na presente 

Vereador Otto Fábio Flores de Rezende - sala 21 - Telefone: (11) 4798-9509 - e.mall: protifdento.ottorezendeOcnimc.sp.slov,41 / voroadorottorezonde@çmmc.sp.acrv.br 
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(continuação Parecer P1. 189 - 2021) 

propositura legislativa. Instada à manifestação, a Douta Procuradoria relatou ao final que a matéria é 
constitucional. 

Na sequência. a Comissão Permanente de Justiça e Redação 
apresentou parecer opinando pela NORMAL TRAMITAÇÃO ao Projeto de Lei em epígrafe. 

Seguindo os ritos regimentais, a presente propositura foi 
encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento desta Edilidade que, após acurada análise, não 
vislumbrou vícios de natureza financeira e orçamentária, concluindo, por unanimidade de seus 
Membros, pela normal tramitação da presente matéria legislativa. 

Por derradeiro, analisando o Projeto de Lei em epígrafe, nos 
aspectos e peculiaridades atinentes à esta Comissão de Saúde, Zoonoses e Bem-Estar Animal, 
opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 15 de Agosto de 2022. 

OTTO FÁBIO FLORES DE ENDE (PSD) 

Presidente — Rela 

FERNANDA MO NO DA SILVA (MDB) JOSÉ F 

Membro 

MAURINO JOSÉ DA SILVA (PODE) 

Membro 

• ARI I r DE MACEDO(PL) 

DA SILVA (REPUBLICANOS) 

Membro 

2 
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Nome CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES- CMMC 

Assunto PROJETO DE LEI - CAMARA MUNICIPAL 
OF N' 309/2072 AUTOGRADO DO PROJETO DF I F I N' 
189/2021 DE AUTORIA VER MAURO YOKOYAMA - QUE 
DISPÕE QUE OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE 

Conclusão: 04/10/2022 

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SG()V 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar às 

mãos de Vossa Excelência, o incluso autógrafo do Projeto de Lei n° 189/21, de 

autoria do Vereador Mauro Mitisuro Yokoyama, que dispõe que os 

estabelecimentos de saúde que realizem ou prestem serviços de parto procedam 

a comunicação imediata de recém-nascidos com Síndrome de Down às 

instituições, entidades e associações especializadas que desenvolvem atividades 

com pessoas com deficiência no município, o qual foi aprovado pelo Plenário 

desta Edilidade em Sessão Ordinária realizada na data de 24 de agosto p.p.. 

Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa Excelência os 

protestos de consideração e apreço. 

A nciQsamente. 

MARCOS PAUL. TAVARES FURLAN 
Presidente da Câmara 

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 
CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES 
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PROJETO DE LEI N. ° 189/21 

Dispõe que os estabelecimentos de saúde que 
realizem ou prestem serviços de parto procedam a 
comunicação imediata de recém-nascidos com 
Síndrome de Down as instituições, entidades e 
associações especializadas que desenvolvem 
atividades com pessoas com deficiência no município 
de Mogi das Cruzes e dá outras providências 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES DECRETA: 

Art. 1° Os hospitais públicos, privados , Casas de Saúde. Santas 
Casas. Hospitais Filantrópicos, Maternidades, Clínicas, Centros de Saúde, Postos 
de Saúde e demais estabelecimentos de saúde que realizem ou prestem os 
serviços de parto no município ficam obrigados a proceder a comunicação 
imediata dos recém nascidos com Síndrome de Down às instituições, entidades e 
associações especializadas que desenvolvem atividades com pessoas com 
deficiência no município de Mogi das Cruzes. 

Parágrafo único A comunicação, a que se refere o caput desse 
artigo, deverá ocorrer imediatamente após a identificação do caso, seja ela 
durante a gravidez seja quando do nascimento da criança, desde que ocorra com 
a anuência dos pais. 

Art. 2° Consideram-se instituições, entidades e associações, para 
efeitos desta Lei, os órgãos públicos e privados cadastrados na Secretária de 
Saúde, que realizam e prestem serviços de atendimento a pessoas com 
Síndrome de Down. 

Art. 3° Os estabelecimentos de saúde que prestam serviço de 
parto ficam obrigados e fornecer equipe de apoio profissional no momento da 
notícia aos responsáveis legais com suspeita diagnostica de Síndrome de Down. 

Parágrafo único Os estabelecimentos de saúde deverão fornecer 
aos responsáveis legais. relação com dados completos das instituições, entidades 
e associações que ofereçam tratamento e suporte especializado para pessoas 
com Síndrome de Down. 

Art. 4° A comunicação prevista e nesta Lei, após detectada a 
Síndrome, tem por objetivo: 

I — Garantir apoio, acompanhamento e intervenção imediata das 
instituições, entidades e associações. por seus profissionais capacitados, com 
vistas à estimulação precoce; 
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II - Permitir suporte e amparo aos pais, do indispensável ajuste 
familiar a nova situação com adaptações e mudanças de hábito necessários, com 
atenção multiprofissional; 

III - Afastar o estimulo tardio, garantindo mais influências positivas 
no desempenho e no potencial dos primeiros anos de vida, para o 
desenvolvimento motor e intelectual mais rápida das crianças com Síndrome de 
Down; 

IV - Garantir as condições reais de socialização, inclusão, inserção 
social e geração de oportunidades, ajudando o desenvolvimento da autonomia da 
criança, sua qualidade de vida, suas potencialidades e sua integração efetiva 
como protagonista produtivo em potencial junto ao contexto social. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DF. MOGI 
DAS CRUZES, em 08 de' etembro d/ <O22 462° da Fundação da Cidade de 
Mogi das Cruzes. /

MARCOS PAULO TAVARES FURLAN 
Presidenteda Câmara 

MAURO DE ASSIS MARGARIDO 
10 Secretário 

- - 
JULIAN() IVIALAQUIAS BOTELHO 

° Secretário 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. em 
08 de setembro, 462° da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes. 

-atilo Soares 
Secretário Gera! Legislativo 










