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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAPÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°173+2019-AL 

Autora: Deputada Manha Góes. 

Concede o "Título de Mérito 

Empresarial Salomão Alcolumbre" a 

empresa SUPERMERCADO SANTA LÚCIA 

e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 

decreta: 

Art. 1°. Fica concedido o "Titulo de Mérito Empresarial 

Salomão Alcolumbre" a empresa M.A.SILVA & SILVA LTDA - CNPJ: 

23.069. I98/0001-65, conhecida no Estado Amapá como Supermercado 

Santa Lúcia, pelos relevantes serviços prestados à população 

amapaense e por ser a primeira empresa a aplicar a Lei N° 

2170/2017, que trata de inserir placas educativas sobre o 

autismo e o símbolo mundial da conscíentização do transtorno do 

espectro autista, nas placas de atendimento prioritário. 

Art. 20. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 

de sua publicação. 

Macapá - AP, 01 de abril de 2019. 
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JUSTIFICATIVA 

O autismo é uma síndrome, de difícil diagnóstico, que 

geralmente se inicia na infância, e compromete as habilidades 

de comunicação e interação social. Identifica-se por 

comportamentos ritualistas, isolamento, invariância de hábitos 

e dificuldade do desenvolvimento da linguagem. É diagnosticado 

através de exame clínico e de imagem. 

A grande dificuldade do autista, ainda é o preconceito. 

Sabe-se que a inclusão é um direito de todos, garantido por lei 

e que o convívio de crianças autistas com crianças sem 

deficiência estimula a habilidade e autonomia daquelas. Porém 

a dificuldade de inserir a criança ou o adulto autista na 

sociedade ainda existe uma enorme barreira, pensando nisso que 

em 2017 protocolamos a Lei n° 2170/2017 que trata da obrigação 

de estabelecimentos públicos e privados do Estado do Amapá 

inserir placas educativas sobre o autismo e o símbolo mundial 

do autismo nas placas de atendimento prioritário. 

Ao longo do mandato desta parlamentar, sempre nos pautamos 

pela defesa e inclusão social do autista perante a sociedade, 

atuando em proposituras que diminuísse essa lacuna. Deste modo, 

nos sentimos na obrigação de homenagear e reconhecer a rede de 

Supermercado Santa Lúcia, que ao garantir os direitos das 

pessoas com deficiência, é uma forma de contribuirmos com a 

construção de uma sociedade mais igualitária. 

Dito isto, esta parlamentar propõem que seja concedida o 

Título de Mérito Empresarial a referida empresa, com intuito de 

parabenizar e homenagear, além de estimular outras empresas a 

conhecerem os direitos das pessoas com autismo, e se juntarem 

nessa luta contra a descriminação, e bem como pela garantia dos 

direitos dos mesmo. 
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São os termos em que, requerendo a anuência dos demais 

membros deste Poder, 

Pede deferimento. 

Macapá - AP, 03 de abril de 2019. 
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