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PROJETO DE LEI Nº 662/2023

AUTORIZA O MUNICÍPIO A INSTITUIR A
POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO
INTEGRAL AOS EDUCANDOS COM
TRANSTORNO DO DÉFICIT DE
ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE
(TDAH)

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal,
APROVA:

Art. 1º Fica o Município de Carandaí autorizado a desenvolver e manter programa de
acompanhamento integral para educandos com dislexia, Transtorno do Déficit de Atenção com
Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem.

Parágrafo único. O acompanhamento integral previsto no caput deste artigo compreende a
identificação precoce do transtorno, o encaminhamento do educando para diagnóstico, o apoio
educacional na rede de ensino, bem como o apoio terapêutico especializado na rede de saúde.

Art. 2º A educação básica das redes pública e privada, com o apoio da família e dos serviços de
saúde existentes, devem primar pela garantia do cuidado e a proteção ao educando com dislexia,
TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, com vistas ao seu pleno desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, com auxílio das redes de proteção social existentes no
território, de natureza governamental ou não governamental.

Art. 3ºEducandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, que apresentam
alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita ou instabilidade na atenção, que repercutam
na aprendizagem devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua
dificuldade, da forma mais precoce possível, pelos seus educadores no âmbito da escola na qual
estão matriculados e podem contar com apoio e orientação da área de saúde, de assistência social
e de outras políticas públicas existentes no território. 

Art. 4º Necessidades específicas no desenvolvimento do educando poderão serão atendidas pelos
profissionais da rede de ensino em parceria com profissionais da rede de saúde, designados pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo Único. Caso seja verificada a necessidade de intervenção terapêutica, esta deverá ser
realizada em serviço de saúde em que seja possível a avaliação diagnóstica, com metas de
acompanhamento por equipe multidisciplinar composta por profissionais necessários ao
desempenho dessa abordagem. 

Art. 5º No âmbito do programa estabelecido no art. 1º desta Lei, os sistemas de ensino poderão
garantir aos professores da educação básica amplo acesso à informação, inclusive quanto aos
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encaminhamentos possíveis para atendimento multissetorial, e formação continuada para
capacitá-los à identificação precoce dos sinais relacionados aos transtornos de aprendizagem ou
ao TDAH, bem como para o atendimento educacional escolar dos educandos.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala Vereador Cícero Barbosa, 11 de janeiro de 2023.

VIRGÍNIA MARIA DE QUEIROZ
-Vereadora-



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ
Rua Dr. Rubem Amado, nº 217 - Bairro Nossa Senhora do Rosário

Carandaí/MG - CEP: 36.280-000 - Telefax: (32)3361-1501/3361-2097
e-mail:contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores,

A Lei Federal nº 14.254/21 dispõe sobre o acompanhamento integral aos
educandos com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e outros
transtornos de aprendizagem. 

A dislexia, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade - TDAH e
outros transtornos de aprendizagem constituem um fato encontrado em qualquer instituição de
ensino. A solução para os fatos não é negar sua existência, mas ao a contrário identificá-los e
buscar encaminhamentos com profissionais especializados. 

Para a Associação Brasileira de Dislexia a dislexia do desenvolvimento é
considerada um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada
por dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de
decodificação e em soletração. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no
componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades
cognitivas. 

Geralmente são crianças que não param quietas por muito tempo. Os meninos
tendem a ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade que as meninas, mas todos são
desatentos. Crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar mais problemas de
comportamento, como por exemplo, dificuldades com regras e limites. 

São várias as características decorrentes, mas não se pode simplesmente taxar
qualquer criança hiperativa como tendo o distúrbio. Por isso a necessidade de encaminhamento
a profissionais especializados. 

Há inúmeros outros distúrbios que podem determinar dificuldades na
aprendizagem, como discalculia (problemas para lidar com números), disortografia (conjunto de
erros da escrita que afetam a palavra), disgrafia (problemas na escrita da palavra - a letra). 

“(...) não adianta combater a febre, que é o sintoma, sem identificar e combater
a infecção, causadora do sintoma. É assim com o problema de aprendizagem escolar. É preciso
identificar a causa, combate-la e tratar o sistema.” (BOSSA, 2000, p.11-12).

A solução começa com a identificação do fato. Para isso, é necessário ter
noção de sua existência, dos elementos que o compõe, para que não passem despercebidos. Para
que não passem como apenas um caso de indisciplina ou falta de mais rigor. 
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Neste sentido é necessário garantir aos profissionais da educação básica amplo
acesso à informação sobre dificuldades e distúrbios de aprendizagem. O objetivo deste Projeto é,
portanto, buscar o acompanhamento destes casos que podem ser identificados nas escolas, mas
não só isso, é objetivo também criar mecanismos para a sua solução. 

Conforme o texto do Projeto, a implantação da Política Municipal de Atenção
Integral aos jovens com TDAH matriculados regularmente em instituições, públicas ou privadas,
de educação infantil ou fundamental com sede em Carandaí prevê o diagnóstico, o
acompanhamento, a conscientização da comunidade escolar e a formação continuada dos
educadores. Além disso, haveria parceria com a rede de saúde, para a garantia do pleno
desenvolvimento da criança e seu convívio social em família e comunidade. 

Por essas razões é que submetemos a presente proposta à apreciação dos
nobres pares.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 11 de janeiro de 2022.

VIRGÍNIA MARIA DE QUEIROZ 
- Vereadora - 
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