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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 01/2016. 

 

Senhor Presidente  

Senhores Vereadores  

 

É com satisfação que saúdo Vossas Excelências e, ao mesmo 

tempo, apresento o Projeto de Lei que dispõe sobre a garantia da matrícula 

para alunos com deficiência nas Escolas Municipais de Educação Infantil – 

EMEI e Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEF, mais próximas da 

residência dos pais ou daquele que mantém a guarda do aluno. 

Não são necessários maiores comentários sobre a dificuldade de 

locomoção de pessoas com deficiências, principalmente aqueles que 

dependem do transporte coletivo e, ainda mais se tratando de crianças com 

deficiência. Por isso, com o presente Projeto de Lei se procura garantir a 

matrícula dos alunos com deficiência nas Escolas Municipais de Educação 

Infantil – EMEI e Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEF, mais 

próximas da residência dos pais ou daquele que mantém a guarda do menor, 

com isto facilitando a freqüências desses alunos ao ensino regulamentar. 

Desta forma, acreditamos que o presente Projeto de Lei irá 

contribuir com as famílias que possuem filhos com alguma deficiência, 

facilitando o acesso às escolas municipais. 

Assim, contando com a costumeira atenção dos Nobres Colegas 

e diante a relevância da matéria, tenho certeza na aprovação da mesma. 

Saudações, 

 

Cristiano Nogueira da Rosa 

Vereador do PMDB 
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PROJETO DE LEI Nº 01/2016 

Dispõe sobre a matrícula dos alunos com 

deficiência nas Escolas Municipais de Educação 

Infantil – EMEI e Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental – EMEF e dá outras providências. 

Art. 1º - Fica garantida a matrícula para alunos com deficiência 

nas Escolas Municipais de Educação Infantil –EMEI e Escolas Municipais de 

Ensino Fundamental – EMEF, mais próximas da residência dos pais ou 

daquele que mantém a guarda do menor. 

Art. 2º - As reservas deverão ser realizadas no início de cada ano 

letivo, por ocasião da efetivação das matrículas escolares no Município. 

Parágrafo Único: Os pais ou responsáveis pela guarda do aluno 

com deficiência, para garantir a matrícula na escola mais próxima, no ato da 

matrícula, deverá apresentar comprovante de residência no local onde alega, 

no mínimo há um mês e, atestado médico, ou equivalente, da deficiência do 

aluno. 

 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Estrela, 08 de junho de 2016. 

 

 

 

Cristiano Nogueira da Rosa 

Vereador do PMDB 

 


