
Projeto de lei - vp7l29vz

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: vp7l29vz
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
19/02/2020
Projeto de lei nº 126/2020
Protocolo nº 1028/2020
Processo nº 206/2020
 

Autor: Dep. Wilson Santos

Proíbe  a  transferência  e  remanejamento  de
vagas  sem  anuência  dos  pais  em  creches  e
escolas públicas no Estado de Mato Grosso para
as  pessoas  com  Transtorno  do  Déficit  de
Atenção e  Hiperatividade  -  TDAH,  Dislexia  e
Transtorno do Espectro - TEA.

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. 1º As unidades escolares públicas e privadas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, ficam proibidas,
quando da rematrícula, a transferir para outras unidades de ensino os alunos portadores de Transtorno do
Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, Dislexia e Transtorno do Espectro – TEA, sem a prévia
comunicação e anuência dos responsáveis, devendo priorizar a manutenção destes alunos na unidade em
que se encontram matriculados.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente  Projeto de Lei  tem por finalidade assegurar a manutenção da atenção dada aos alunos, em
geral crianças, com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, Dislexia e Transtorno do
Espectro - TEA, na sua evolução no ensino escolar.

A demanda surgiu porque diversas famílias que são responsáveis pelos alunos com TDAH, Dislexia e TEA
têm reclamado de que no momento da rematrícula, as escolas públicas remanejam seus quadros de alunos
e trocam estes alunos das unidades onde estavam matriculados.

Diferente da atenção ao ensino dado às crianças e adolescentes ditos “normais”,  as crianças com TDAH,
Dislexia e TEA levam mais tempo para se adaptarem à metodologia, âmbito físico, e a rotina do meio onde
está inserido.
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Gera extrema dificuldade de concentração, aprendizado em virtude da mudança do meio onde está inserido,
piorando o quadro de aprendizado.

Ao ser aprovada esta  medida é de extrema importância para evitar que haja retrocesso no aprendizado da
criança e dificulta a atenção necessária a estes casos protegidos por Lei Federal.

Não só a metodologia e recursos didáticos que  são essenciais para atenção a estes alunos. Deve haver
uma incessante luta para manter estas crianças dentro do âmbito que com muita dificuldade criaram empatia
e costume.

Qualquer alteração no universo de suas atitudes diárias leva enorme tempo para readaptação. É um
retrocesso. Um dos corolários apresentados quando da edição da Política Nacional de Integração da Pessoa
com Deficiência foi justamente tratamento prioritário e adequado, além de outras medidas definidas em Lei.

Por todo o exposto, temos a certeza de que essa nobre Casa Legislativa, apreciando o teor do presente
Projeto e as razões que o justificam, apoiará e aprovará esta iniciativa.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Fevereiro de 2020

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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