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Excelentíssimo Senhor 
Ronalce Moacir Dalchiavan 

Estado do Paranú 

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco. 
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O vereador infra-assinado Joecir Bernardi - SD, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, apresenta para a regimental tramitação e pede apoio dos nobres pares para 
a aprovação o seguinte Projeto de Lei : ~ 

PROJETO DE LEI Nº 't~/ 2018 

Assegura ao 
locomotora 
matrícula em 
próxima de 
providências. 

aluno portador de deficiência 
permanente, prioridade na 
escola pública municipal mais 
sua residência e dá outras 

Art. 1° Fica assegurada ao aluno portador de deficiência locomotora 
permanente, prioridade na matrícula em escola municipal mais próxima de sua residência. 

Art. 2° Para os efeitos dessa lei, considera-se deficiente locomotor a pessoa 
portadora de disfunção física ou motora permanente, de caráter congênito ou adquirido, ao 
nível dos membros superiores ou inferiores que dificulte sua locomoção. 

Art. 3° O aluno portador de deficiência locomotora permanente, 
pessoalmente ou por seu representante legal, apresentará documento comprobatório de 
residência no Município no ato de sua matrícula. 

Art. 4° A escola solicitará atestado médico para comprovar a deficiência 
alegada, quando o aluno estiver presente no ato da matrícula. 

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

Sala das Sessões, em 17 de abril de 2018. 
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Estado do Paranú 

JUSTIFICATIVA 

O presente Projeto de Lei visa facilitar o acesso de pessoas portadoras de 
deficiência locomotora permanente à escola municipal mais próxima de sua residência. 

Essa medida, além de evitar transtornos para os pais, no deslocamento para 
escolas distantes, é também uma forma de combater a evasão escolar. 

Devido a falta de vagas nas escolas mais próximas à sua residência, o aluno 
portador de deficiência locomotora permanente enfrenta muitas dificuldades para exercer 
seu direito de acesso à educação. Tendo por consequência o desânimo em relação aos 
estudos, e até desistência. 

Vale salientar que a educação é um direito social, assegurado no artigo 6° da 
Constituição Federal. Vejamos: "Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." 

A Lei nº 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) prescreve em seu artigo 58: "Entende-se por educação especial, para os efeitos 
desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular 
de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação. 

Assim preceitua o parágrafo primeiro do artigo 58 da referida Lei: "§ 1 º - Haverá 
quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às 
peculiaridades da clientela de educação especial. " 

Pelo exposto, tendo em vista a importância da execução de políticas públicas 
voltadas ao educando portador de deficiência locomotora permanente, contamos com o 
apoio dos nobres Pares no sentido de aprovar o presente Projeto de Lei. 

Pato Branco 17 de abril de 2018. 

l!lll'~ 
P'/1i•'tfü: 
[!]~ Rua Arariboia, 491 Centro Fone: (46) 3272-1500 85501-262 Pato Branco Paraná 

site: \VW\V.camarapalobranco.com.br - e-mail: legislalivo@camarapatobranco.com.br 



rt?dmd4U/Janápotf~/Po/c/~Ul4U'D' 
Estado do Paraná 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

Municipal, o projeto de (ki Q ,e =tzlzn12< 
~"'-4..~~~~~.~~~~~~~~~~~~~ 

Pato Branco, ,~ 5 lo'i/ Z<)!g · 

~! 4 d-~ &/P flc4Lu::1;/; 
~s Boff G~~ar~ - PSDB 

Presidente 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 72/2018 

Autor: Joecir Bernardi SD 

Relator: Marines Boff Gerhardt- PSDB 

Súmula: Assegura ao portador de deficiência locomotora permanente, prioridade na 

matrícula em escola pública municipal mais próxima de sua residência e dá outras 

providências. 

RELATÓRIO 

;~ 

''· O projeto em questão, de autoria do vereador acima citado, visa obter aprovação do .. ~, 

Douto Plenário desta Casa de Leis para o Projeto de lei nº 72/2018, que assegura ao 

portador de deficiência locomotora permanente, prioridade na matrícula em escola pública 

municipal mais próxima de sua residência e dá outras providências. 

ANÁLISE 

O projeto em tela, conforme apresentado em sua justificativa, visa garantir que 

pessoas com deficiência locomotora permanente tenham matricula assegurada em 

instituições de ensino municipais perto de suas residências , isso faz com que o desânimo 

em relação aos estudos e até mesmo a desistência não ocorra com facilidade. 

O projeto foca especificamente pessoas com deficiência locomotora, isso não 

impl icaria em adaptação do quadro de funcionários dos estabelecimentos de ensino, já que 

estes alunos podem frequentar salas de aulas de turmas regulares e até mesmo devem 

fazer isso para a inclusão social. · 

O único fato de que eles precisam é de acessibilidade, algo que em nossas escolas 

já existe, por este motivo o projeto se mostra de suma importância, por facil itar o acesso as 

escolas municipais sem necessitar de grandes deslocamentos. 
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VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto de Lei , pelo interesse público e pela legalidade, optamos 

por exarar PARECER FAVORÁVEL, à sua tramitação e aprovação por esta Casa de Leis. 

É o nosso parecer, SMJ. 

Pato Branco, 26 de abril de 2018. 

Carlinho Antoni 
Me 

~jlftjj,jp,~ ~~nês B_õ1/j3e ardt- PSD 
Presidente - Relatora 

Qn~~~ 
R~o7sé Correia - PSC 

Membro 

Rua Araribóia, 491 - Centro Fone: (46) 3272-1500 85501-262 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 

cir Dalchiavan - PP 
Membro 

Pato Branco Parana 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

Municipal, o projeto de -ª~ª=>i~1~1 "'~º-±~z'""-+/~z~:f~J '~><~· __________ _ 

Pato Branco, 1z;t /D$ /zcl IB' 

~~~"~'Ln \t'i,~cio Pre1s de Mello - PSD 

Presidente 
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r~~tado do Pal'a11:í 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARECER: Projeto de Lei nº 72/2018 

SÚMULA: Assegura ao aluno portador de deficiência locomotora permanente, 
prioridade na matrícula em escola pública municipal mais próxima de sua 
residência e dá outras providências. 

Autor: Vereador Joecir Bernardi - SD. 

Pretende o autor do projeto de lei em tela, o vereador Joecir 
Bernardi - SD, através desta proposição, assegurar ao aluno portador de 
deficiência locomotora permanente, prioridade na matrícula em escola pública 
municipal mais próxima de sua residência e dá outras providências. 

A intenção do legislador, conforme justificativa é, facilitar o acesso 
de pessoas portadoras de deficiência locomotora permanente à escola 
municipal mais próxima de sua residência. Essa medida, além de evitar 
transtornos para os pais, no deslocamento para escolas distantes, é também 
uma forma de combater a evasão escolar. Devido à falta de vagas nas escolas 
mais próximas à sua residência, o aluno portador de deficiência locomotora 
permanente enfrenta muitas dificuldades para exercer seu direito de acesso à 
educação. Tendo por consequência o desânimo em relação aos estudos, e até 
desistência. 

A Lei nº 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) prescreve em seu artigo 58: "Entende-se por 
educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 
escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação". 

Considerando que a matéria tem interesse público e por 
encontrar-se amparada legalmente optamos por exarar PARECER 
FAVORÁVEL à sua tramitação e aprovação. 

Nestes termos, pedem deferimento. 

~ t ? Branco, 07 de maio de 2018. 

~ai~PreiWe (Allo 
Presidente 

//, 

//'yf{',~ 
má'(M~~i - PDT 
Membro - Relator 
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