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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Dispõe sobre a ação que solicita a realização de exames de
diabetes e glicemia nas instituições de ensino do município.

Dispõe sobre a ação que solicita a realização de exames de diabetes e glicemia nas instituições de
ensino do município.

Art. 1º. As instituições educacionais sediadas no Município de Carazinho deverão exigir a
apresentação de exames de diabetes/glicemia dos alunos no ato da matrícula escolar.

Art. 2º. Serão responsáveis pela apresentação dos exames constantes no art. 1º os pais e/ou
representantes legais dos alunos matriculados nas redes de ensino municipais, estaduais e
particulares do município de Carazinho.

Art. 3º. Poderá ser usado como comprovante, o exame laboratorial, ou apresentação do teste
rápido de glicose, reconhecido por meio de atestado, pelo profissional que realizou.

Art. 4º. Em caso de os pais e/ou responsáveis legais não comprovarem a realização dos exames,
deverão assinar um termo de responsabilidade, sem prejuízo da regular matricula do aluno. 

Art. 5º. As instituições educacionais deverão dar ampla publicidade ao disposto desta lei, por meio
de sites, murais e lugares de fácil acesso.

Art. 6º. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor a partir de 120 dias após a data de publicação. 

JUSTIFICATIVA
	
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a diabetes já afeta quase um em cada onze pessoas
no mundo, e o Brasil é o quarto país com maior prevalência da doença (cerca de 14 milhões de
pessoas diagnosticadas).
Seguindo esses dados, quanto antes for diagnosticado a doença, o paciente pode realizar um



tratamento com maior eficiência e menos danos à sua saúde.
Sala Antônio Libório Bervian, em 12/11/2018.

Daniel Weber - PP
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