
Projeto de lei - 7276ley5

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 7276ley5
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
05/02/2020
Projeto de lei nº 65/2020
Protocolo nº 177/2020
Processo nº 92/2020
 

Autor: Dep. Dr. João

Veda  qualquer  discriminação  à  criança,  ao
adolescente  e  ao  adulto  com  deficiência  ou
qualquer outra doença crônica nas instituições
públicas  ou  privadas  de  qualquer  nível  e
modalidade de ensino.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

           Art.1°  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.2°. O estabelecimento de ensino, creche ou similar, deve capacitar 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.

            Art.3º  Para a plena efetivação desta lei, tais instituições de ensino promoverão, especialmente no mês
de setembro, palestras, eventos e atividades educativas para dar visibilidade à luta pela inclusão das pessoas
com deficiência, envolvendo os alunos, suas famílias e a sociedade.

          Art.4°  Para os efeitos desta lei consideram-se deficiência ou doença crônica aquela que se refere a
quaisquer pessoas que tenham desabilidade física, mental, intelectual ou sensorial, que limite
substancialmente uma ou mais atividades importantes da vida, e:

            I – deficiência: toda e qualquer incapacidade ou desabilidade, física, mental, intelectual ou sensorial
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.5° As sanções aplicáveis aos que praticarem atos de discriminação nos termos desta lei serão as
seguintes:
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           I – advertência;

          II – multa de até 1.000 (mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT;

         III – multa de até 3.000 (três mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT;, em
caso de reincidência;

           Art. 6º  Na apuração dos atos discriminatórios praticados com violação desta lei, deverão ser
observados os procedimentos previstos na Lei nº 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.

             Art.7°  Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

       A Constituição Federal em seu art. 3º, inciso IV, traz como um dos seus objetivos fundamentais
“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação”. No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência
na escola”, como um dos princípios para o ensino e, garante, como dever do Estado, a oferta do atendimento
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208).

         Dando musculatura aos preceitos constitucionais asseguradores de igualdade, a Lei federal 13.146, de 6
de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), que regulou no âmbito interno as
disposições da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), ratificada pelo Decreto
Legislativo 186/08, é um importante marco normativo para o pleno exercício dos direitos fundamentais e
liberdades individuais das pessoas com deficiência. Reforçando a orientação constitucional, seu art. 4º,
determina que “Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais
pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação”.

         No tocante ao acesso à educação, a Lei 13.146/2015, em seu art. 27, determina que “A educação
constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e
necessidades de aprendizagem”. Em seu parágrafo único, ainda, determina ser “dever do Estado, da família,
da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência,
colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação”.

        Todavia, apesar do rol de direitos assegurados pela Lei Brasileira de Inclusão, existem casos em que a
instituição, alegando ser “política do local”, se recusa a cooperar por entender não ser sua obrigação prestar a
assistência que uma criança, adolescente ou adulto com deficiência necessita, obrigando assim o estudante a
cancelar sua matrícula ou a família procurar outro local para o seu filho que, com sua sensibilidade, já
percebeu ser o “problema”. Essa série de conflitos, situações de constrangimento e discriminação velada
impede a estas pessoas o pleno gozo do direito à igualdade no acesso à Educação, além de gerar grande
sofrimento.

          Nos EUA existe a Lei de Reabilitação que, proíbe a discriminação por conta de qualquer tipo de
deficiência em programas ou atividades, públicos ou privados, que contem com assistência financeira federal.
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“A pessoa que tenha sido qualificada com deficiência não deve ser excluída de participar, ou de ter os
benefícios, ou ser discriminado de qualquer programa ou atividade somente por ter uma desabilidade.”.

        É deixado muito claro neste documento legal que, diferente do termo handcap (deficiente, aceito para
deficientes mentais e/ou físicos), a termologia preferida é disability (desabilitado, em uma tradução grosseira)
que se refere à quaisquer pessoas que tenham desabilidade física ou mental que limite substancialmente
uma ou mais atividades importantes da vida (andar, ver, ouvir, falar, falar, respirar, aprender, trabalhar,
cuidar de si, fazer trabalhos manuais...), exemplos incluem diabetes, epilepsia, anemia hereditária, asma,
Síndrome de Tourette, uma doença séria de longa duração ou acidente sério que a recuperação seja longa e
na qual como resultado dificulte uma atividade importante da vida.

          Os alunos com diabetes tipo 1 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. Crianças menores de
oito anos de idade podem precisar de apoio de adultos para acompanhar os seus níveis de glicose e gerir as
suas necessidades de insulina.

        As crianças devem ter acesso aos adultos, que são treinados para reconhecer os sinais de alerta dos
níveis de glicose alta ou baixa e ser capaz de tomar as medidas adequadas. Cada escola deve ter um adulto
qualificado para gerir um episódio de emergência hipoglicêmica causada por níveis perigosamente baixos de
glicose.

        Crianças com diabetes devem participar de excursões da classe e ser incentivado a praticar esportes e
atividades físicas. Com planejamento e controle de rotina de glicose, a participação nestas atividades é
segura para crianças com diabetes.  De fato, o exercício é agora considerado essencial para evitar ou
retardar o aparecimento de complicações diabéticas.

           Existe 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 diabética necessita, como se negar a verificar o açúcar
no sangue ou administrar insulina, obrigando assim a família a procurar outro local para o seu filho que, com
sua sensibilidade, já percebeu ser o “problema”.

          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.
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        Por todo o exposto, buscando garantir a efetividade dos direitos assegurados às crianças, adolescentes
e adultos com deficiência nas instituições de ensino, a exemplo do que já ocorre no Estado de São Paulo
com o advento da Lei Estadual nº 16.925, de 16 de janeiro de 2019, na qual nos inspiramos para propor o
presente projeto de lei, submetemos o mesmo à análise do Colegiado e solicitamos aos nobres pares sua
aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Fevereiro de 2020

 

Dr. João
Deputado Estadual
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