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DIRETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INF0RMAçA0 PRIMA

INFORMAçAO PRIMA N o 49/97

1 - OBJETO
Projeto de Lei n° 1.386, de 1997, de autoria do Deputado Arnaldo Penna,

o qual assegura matrIcula para portadores de deficiência locomotora na escola püblica
mais prOxima de sua residência, publicado no "Dithio do Legislativo" de 19/9/97.

2- PONTOS DE ATENçAO
2.1 - Como a prOpria justificacao do projeto de lei afirma, a matéria da

presente proposicao é tratada no texto cia Constituicao do Estado de Minas Gerais. De
fato, o seu art. 198, III, prescreve o seguinte:

"Art. 198 - A garantia de educaçAo pelo Poder Püblico se dá mediante:

III - atendimento educacional especializado ao portador de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino, corn garantia de recursos humanos
capacitados e material e equipamentos pUblicos adequados, e de vaga em escola prOxima
a sua residência;".

Ora, comparemos os dois textos confluentes em sua matria, o do projeto
e o da Constituiçao. 0 cia Constituiçäo está transcrito acima. 0 do projeto em estudo
estabelece, in verbis:

"Art. 1 0 - Fica assegurada matrfcula para portador de deficiência
locomotora na escola püblica mais prOxima de sua residência, mdependente de vaga.

Art. 20 - 0 aluno portador de deficiência locomotora apresentará
comprovante de residência quando fizer a solicitaçäo da matrIcula.

Art. 30 - As escolas poderao solicitar atestado medico comprobatOno de
deficiênica locomotora.". 	 -

2. 2 - A proposicao reproduz o comando constitucional no tocante a
matricula de deficiente em escola prOxima a sua residência.

Acrescenta-ihe os seguintes detalhes não presentes na norma
constitucional: "portador de deficincia locomotora", matrIcula "independente de vaga",
apresentacão de "comprovante de residência" quando cia matricula, "atestado
cornprobatOrio de deflciência locomotora", o qual pode ser pedido pela escola.

2.3 - Os pormenores que se pretende introduzir por meio do projeto
merecem ponderacao técnica. A norma do projeto limita o direito dos portadores de
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deficiência locomotora. E uma restrição que deve ser apreciada em sua oportunidade.
Independer de vaga para se efetivar uma matrfcula nao é possIvel. A matrfcula supOe a
vaga. Pode-se, quando muito, reservar vaga. Quanto a comprovacAo mëdica da
deficiência locomotora, pode-se questionar se ela ë necessria. Quanto ao atestado de
residência, o acrëscimo é tecnicamente correto.

3. 'FRAMITAcAo
0 projeto tramita em dois turnos e foi distribufdo as ComissOes de

ConstituicAo e Justiça e de Educacao, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer.

Data de elaboraçao: 6/10/97
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