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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Disp6e acer¢a da obrigatoriedade de aulas presfh;6iiDisp6e acer¢a da obrigatoriedade de aulas presenci-ais de
forma    continua    as    criangas    e    adolescentes    com
deficiencia    a/ou    diagnosticados   com   Transtorno   do
Espectro  Autista  gTEA),  nas  redes  de  ensino  pl]blica  e
privada  no  ambito do  Nlunicipio  de Jacarei,  e da  outras
providencias.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREi,  USANDO  DAS

ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU   E   ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.   1°     Ficam   obrigatorias   as  aulas   presenciais   de  forma

continua  nas  redes  de  ensino  pdblico  e  privada,  no  ambito  do  Municipio  de  Jacaref ,  para

criangas  e  adolescentes  com  deficiencia  e/ou  diagnosticados  com  Transtorno  do  Espectro

Autista (TEA),  em conson§ncia com a  Lei Federal n°  13.146,  de 6 de julho de 2015.

Pafagrafo dnico.   Considera-se pessoa  com deficiencia  e/ou

diagnosticada  com Transtorno do  Espectro Autista  (TEA),  para efeitos desta  Lei,  aquela  do

art.  2°  da  Lei  n°   13.146,  de  6  de  julho  de  2015,  e  do  art.1°,  §§  1°,I  e  11,  e  2°,  da  Lei  n°

12.764, de 27 de dezembro de 2012, respectivamente.

Art.  2°   As  escolas,  sejam  da  rede  ptlblica  ou  privada,  terao

que   Oferecer   ateneao   diferenciada   aos   alunos   que   possuam   alguma   deficiencia   ou

Transtorno  do   Espectro  Autista   (TEA),   a  fim   de  que  seja   possivel  alcangar  o   maximo

desenvolvimento  possfvel  de  seu  talento  e  habilidades,  de  modo  a  garantir  uma  educagao

inclusiva, sem discriminaeao e com  respeito as diferengas individuais.

Pafagrafo   tinico.      A   adaptagao   da   instituieao   de   ensino

devera ocorrer de forma imediata.

Art.  3°   Para assegurar o disposto no artigo 1 a desta Lei, sera

estipulado o seguinte, em caso de descumprimento na rede de ensino privada:
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de  Lei  -  Dls 6e acerca da obri atoriedade de  aulas resenciais  de forma contl'nu
adolescentes  com  deficiencia  e/ou          nosticados com  Transtorno  do  ESDectro Autista  rTEA nas  redes
de ensiro Ddblica e Drivada no ambito do  MunielDio de Jacarei.  e da outras Drovidencias.  -Fls:  02

I -advertencia por escrito para cumprir a obrigaeao constante do art.1 ° desta  Lei;

11  -em  caso de  descumprjmento  da  advertencia  imposta,  multa  de  30  VRMs  (trinta  Valores

de Referencia do Municipio) a instituigao de ensino;

Ill  -em  caso  de  reincidencia,  multa  de  75 VRMs  (setenta  e cinco  Valores  de  Refefencia  do

Municipio) a  instituieao  de ensino.

Art.  4°   No  caso  de  descumprimento desta  Lei  por  instituigao

de ensino da rede pl]blica, o responsavel pelo estabelecimento estara sujeito as penalidades

administrativas pertinentes.

Art. 5°   Esta Lei entra em vigor na data de sua  publicagao.

Camara Municipal de Jacarei, 08 de setembro de 2021.

Vereador -REPUBLICANOS

2o Secretario

AUTOR: VEREADOR ROGERIO TIM6TEO.
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adolescentes  com  deficiencia  e/ou  diaanosticados  com  Transtorno  do  ESDectro  Autlsta  (TEA).  -h~as-
de ensjno Ddblica e orjvada  no ambito do MuniciDio de Jacarei. e da outras Drovidencias. -Fls:  03

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

Ha  mais  de  urn  ano  a  nosso  Pals  vive  urn  contexto  atipico,

que  pode  ser ainda  mais dificil  para  a  parcela  da  sociedade diagnosticada  com  Transtorno

do Espectro Autista (TEA) e para as pessoas com deficiencia.

0  autismo  e  urn  transtorno  no  desenvolvimento  neurol6gico

caracterizado par dificuldade,  em major ou  menor grau,  na comunicagao,  na  interagao social

e  no  comportamento,  que  segue  urn padrao  restrito  e  repetitivo.  Ainda  nao  se  conhece  as

causas, mas acredita-se que o TEA e multifatorial, com aspectos geneticos e ambientais.

A   participaeao   e   inclusao   social   dessas   pessoas   6   urn

consenso de direito inquestionavel.

A educagao inclusiva e  urn processo continuo e dinamico que

implica  na  participagao  de  todos  os  envoMdos,  inclusive  do  pr6prio  educando.  Por  isso,  6

importante,  antes  de qualquer coisa,  garantir sua  presenga  na  escola  de  forma  continua  e

sem interrupg6es ou revezamento de alunos.

Os  psicopedagogos  sao  unanimes  em  afirmar  que  manter  a

rotina  desses  alunos  diagnosticados  com  Transtorno  do  Espectro  Autista  (TEA)  6  ponto

fundamental para a maioria dos autistas.

Isso   porque   os   autistas   tom   facilidade   em   fazer  mais   ou

menos as mesmas coisas,  nos mesmos horarios, do mesmo jeito.

A   atengao   diferenciada   para   com   o   aluno   autista   se   faz

extremamente  necessaria,  visto  que  a flexibilidade  na  rotina  prejudica  sua  aprendizagem  e

piora o quadro comportamental dessas criangas e adolescentes.

E  sabido  que  os  autistas  tern dificuldade  de  quebrar a  rotina

e,  em  determinados graus,  a falta  dessa  constancia  os  motiva  a  autoles6es  e  a  alterae6es

no comportamento, provocado irritabilidade e,  em consequencia, diminui?ao do aprendizado.

E inconcebivel que institui96es ptiblicas nao deem  importancia ao fato.
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de ensino pobJica e orivada no ambito do MuniciDjo de Jacarei.  e da outras Drovldenclas. -Fls:  04

Em   nosso   Municipio,   muitas   pessoas   tern   Transtorno   do

Espectro  Autista   (TEA).   Assim,   o  presente   projeto  tenta   amenizar  os   inconvenjentes  e

desnecessarios   transtornos   causados   a   essas   pessoas   pela   falta   de   continuidade   e

regularidade da rotina escolar, bern como evitar toda e qualquer limita?ao de acesso dessas

pessoas ao ensino de qualidade.

Alem   disso,   as   pessoas   com   outras   deficjencias   tambem

precisam   da   continuidade   das   aulas,   sem   revezamento,   a   tim   de   alcangar  o   maximo

desenvolvimento  possivel  de  seus  talentos  e  habilidades  fisicas,  sensoriais,  intelectuais  e

sociais, segundo suas caracterl'sticas, interesses e necessidades de aprendizagem.

Entretanto,  Leis e  Decretos  por si s6  nao sao suficientes  para

tornar os ambientes acessiveis. Sao necessarias ag6es efetivas.

Sabemos    da    jmpc>rtancia    de    resguardar   a    prote?ao    de

pessoas com deficiencia e com  Transtorno do  Espectro Autista  (TEA) e  urn meio legal  para

todos e  a  pratica  da  inclusao  social,  criando-se alternativas,  solu?6es e  projetos que facam

valer seus direitos.

Assim  exposta  a  propositura,  esperamos  merecer  o  apoio  e

aprovacao dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara  Municipal de Jacarei,  08 de setembro de 2021.

Vereador - REPUBLICANOS

2o Secrofario
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