
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

LEI N. 10.450, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021. 

PUBLICADO (A) NO JORNAL 
BOLEm.l DO MUNICIPIO 
No.~J~.~ .. de ,1.q, .. .J.J4 . .1.~ 

lnstitui no Calendario Oficial de Festas e 
Comemora~5es do Municipio de Sao Jose dos 
Campos a data de 22 de outubro - Dia de Aten~ao 
a Gagueira, em conformidade com os 6rgaos 
nacionais e internacionais. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~5es legais que lhe sao 
conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz saber 
que a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 12 lnstitui no Calendario Oficial de Festas e Comemora~oes do Municipio de Sao 
Jose dos Campos a data de 22 de outubro - Dia de Aten~ao a Gagueira, em conformidade com os 
6rgaos nacionais e internacionais. 

Paragrafo unico. Considera-se gagueira urn disturbio neurobiol6gico que afeta a fala, 
caracterizada pela disfun~ao desta, caracterizada por repeti~ao de sons e sflabas ou por paradas 
involuntarias, que comprometem a fluencia verbal. 

Art. 22 Serao beneficiados por esta Lei todas as pessoas com deficiencia da fluencia da 
fa Ia. 

Art. 32 Devera ser promovida a~oes voltadas a percep~ao com enfoque ao respeito a 
pessoa com Deficiencia da Fluencia da Fala. 

Paragrafo unico. Aos beneficiados o Poder Executive podera promover a~oes voltadas a 
percep~ao da gagueira com enfoque ao respeito a pessoa com deficiencia da fluencia da fala. 
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Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ao. 

Sao Jose dos Campos, 20 de dezembro de 20 

k muth 
Prefeito 

Anderson Fa~ira 
Secretario de Governan~a 
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Prefeitura de Sao Jose des Campos 
- Estado de Sao Paulo -

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
vinte dias domes de dezembro do anode dois mile vinte e um. 
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Ev~da Figueira 
Departamento de Apoio Legislative 

(Projeto de Lei n. 516/2021, de autoria da Vereadora Dulce Rita) 
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