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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Abaixo

Ementa: É vedada a discriminação à criança e ao adolescente portador de deficiência ou qualquer
doença crônica nos estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em instituições públicas ou
privadas.

Art. 1º É vedada a discriminação à criança e ao adolescente portador de deficiência ou qualquer
doença crônica nos estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em instituições públicas ou
privadas.

Art. 2º O estabelecimento de ensino, creche ou similar, proporcionará capacitação ao seu corpo
docente e equipe de apoio para acolher a criança e o adolescente portador de deficiência ou
doença crônica, propiciando-lhe a integração a todas as atividades educacionais e de lazer que sua
condição pessoal possibilite.

Parágrafo Único. A capacitação que trata o caput deste artigo poderá se dar por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde, bem como, a realização de parcerias público/privado que possam
oferecer cursos ou convênios.

Art. 3º Para os efeitos desta lei consideram-se deficiência ou doença crônica aquela que se refere a
quaisquer pessoas que tenham desabilidade física ou mental, que limite substancialmente uma ou
mais atividades importantes da vida, e:
I - deficiência: toda e qualquer incapacidade ou desabilidade, física ou mental, que limite parcial ou
substancialmente uma ou mais atividades fundamentais da pessoa no seu dia a dia;
II - doença crônica: toda e qualquer enfermidade não contagiosa de caráter permanente que limite
total ou parcialmente uma ou mais atividades diárias fundamentais ou que requeiram medicação e
tratamento específico, tais como alergias, diabete tipo I, hepatite tipo C, epilepsia, anemia
hereditária, asma, síndrome de Tourette, lúpus, intolerância alimentar de qualquer tipo.

Art. 4º As sanções aplicáveis aos que praticarem atos de discriminação nos termos desta lei serão
as seguintes:
I - advertência;
II - multa de até 500 (quinhentos) URM; 
III - multa de até 1.500 (um mil e quinhentos) URM em caso de reincidência.



Art. 5º Esta lei entra em vigor 60 dias após a publicação.

Justificativa:
Atualmente não existem leis que protegem os direitos das crianças e adolescentes portadores de
doenças crônicas ou deficiências não aparentes. Isso pode gerar uma série de conflitos, situações
de constrangimento e discriminação velada principalmente por parte de instituições de ensino, que
podem se recusar a aceitar estas crianças e adolescentes em seus estabelecimentos.
Crianças e adolescentes com doenças crônicas, tais como diabetes, epilepsia, anemia hereditária,
asma, Síndrome de Tourette, na qual como resultado possa interferir na normalidade do dia-a-dia,
tais como andar, ver, ouvir, falar, respirar, cuidar de si, fazer trabalhos manuais, podem sofrer
muitas vezes discriminação.
Os alunos com diabetes tipo 1, por exemplo, precisam ser autorizados a controlar o diabetes em
um ambiente escolar através do controle do açúcar no sangue, comer alimentos adequados, e
administração de insulina.  Essas crianças necessitam de políticas de ensino adequados e uma
forte rede de apoio para ajudar a facilitar a sua vida e saúde.  Professores, pais, administradores
escolares e profissionais de saúde devem trabalhar em conjunto com o aluno para desenvolver
diretrizes para a gestão da sua diabetes. 
Já nos casos de crianças e adolescentes com Síndrome de Tourette, que pode afetar
consideravelmente o desempenho de uma criança na escola, tanto em termos acadêmicos quanto
em nível de comportamento, a compreensão e o trabalho conjunto entre os pais, a criança,
profissionais médicos que acompanham o tratamento e os professores, podem assegurar quer as
crianças com este distúrbio atinjam todo o seu potencial.
Existem casos onde a escola, alegando ser “política do local” se recusa a cooperar por entender
não ser sua obrigação prestar a assistência que uma criança com doença crônica necessita,
obrigando assim a família a procurar outro local para o seu filho que, com sua sensibilidade, já
percebeu ser o “problema”. É dever das instituições de ensino capacitar seu corpo docente e
equipe de apoio para integrar o aluno com deficiência em determinadas atividades.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante a educação e a igualdade de condições de acesso
e permanência na escola, além de vedar a discriminação.  A educação e o ensino, independente se
em escola pública ou privada, não podem ser tidos como uma atividade qualquer, é um direito
universal, inscrito na constituição, reconhecido, protegido e realizado em todas as nações.

Sala Antônio Libório Bervian, em 25 de fevereiro de 2019.
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