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PROJETO DE LEI N°40/2023 

(Garante o direito ao acompanhamento especializado de equipe multidisciplinar 
nas escolas públicas e privado do Município de Rio Verde-GO para pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista - TEA) 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO APROVA: 

Art. 1° Fica garantido o direito a entrada e a permanência de equipe multidisciplinar composta por 

profissionais especializados nas escolas públicas e privadas do Município de Rio Verde-GO para as 

pessoas com Transtorno do Espectro Autista - I'EA, sempre que for comprovada sua necessidade. 

Parágrafo Único - A equipe multidisciplinar poderá ser composta por profissionais das áreas de 
psicologia, de psicopedagoga, de fonoaudióloga, de terapia ocupacional, de nutrição ou de outro 
profissional que o aluno necessite. 

Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO, aos 13 dias do mês 
de fevereiro de 2023. 

grão 

Vereador PP 
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JUSTIFICATIVA 

É de conhecimento público e notório que o Transtorno do Espectro Autista - TEA, por 

apresentar diversas dificuldades do desenvolvimento humano, necessita do trabalho 

comprometido de todos os profissionais envolvidos com a educação e principalmente da 

dedicação e empenho dos seus familiares. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

classifica o TEA como urna variedade de condições que causam algum grau de 

comprometimento repetitivo no comportamento social, na comunicação e na linguagem do 

indivíduo. Neste viés, uma instituição de ensino inclusiva é um importante fator para o 

relacionamento social e desenvolvimento das habilidades de todos os educandos que a 

integram. É sabido também que existem necessidades educativas especiais apresentadas 

pelo autismo, mesmo porque o espectro autista é considerado deficiência por lei, e por tal 

razão tem direito de fazer uso de todos os benefícios que a inclusão oferece na rede regular 

de ensino, pública ou privada. Reflexo disso tem-se o disposto da lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, n° 9.394/1996, que já prevê a figura de profissionais especializados, 

Ast 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; O autista já tem seu direito 

ao acompanhamento educacional especializado expresso na Lei n° 12.764/2012; Parágrafo 

Único - Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista 

incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do alt 2°, terá 

direito a acompanhante especializado. O trabalho desenvolvido pelo acompanhante 

especializado consiste em atuar como mediador de atendimento da educação especial seja 

na compreensão dos conteúdos, desenvolvimento do aluno ou até mesmo nas relações 

interpessoais, a comunicação e no processo de ensino e aprendizado. A presença do 

profissional de apoio especializado é fundamental para o desenvolvimento de aprendizagem 
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do aluno com espectro autista, já que ele é quem faz a ponte entre o aluno autista e o 

professor regente, o coordenador da escola e, principalmente os pais. 

Diante da justificativa proponho o presente Projeto de Lei e manifesto minha confiança na 

compreensão de sua relevante importância, rogando pela aprovação pelos nobres colegas 

vereadores. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO, aos 13 dias do mês 

de fevereiro de 2023. 

Eder 

Ver eauor do PP 


