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EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI Nº 484/2020 

 

Altera a redação do Projeto de Lei 

484/2020 que Visa garantir o 

direito ao acompanhamento 

especializado de equipe 

multidisciplinar nas escolas 

públicas e privadas do estado do 

Espírito Santo para pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista – 

TEA. 

 

 

Art. 1º O Projeto de Lei nº 484/2020, que “visa garantir o direito 

ao acompanhamento especializado de equipe multidisciplinar nas 

escolas públicas e privadas do estado do Espírito Santo para 

pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA”, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Visa garantir o direito ao acompanhamento 

especializado de equipe multidisciplinar nas 

escolas públicas e privadas do estado do 

Espírito Santo para pessoas com Transtorno 

do Espectro Autista – TEA, Transtorno do 

Déficit de Atenção com Hiperatividade – 

TDAH, Transtorno Desafiador de Oposição – 

TOD e Dislexia. 
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Art. 1º Garante a entrada e permanência de equipe 

multidisciplinar por profissionais especializados nas escolas 

públicas e privadas do estado do Espírito Santo para as pessoas 

com transtorno do espectro autista – TEA, Transtorno do Déficit de 

Atenção com Hiperatividade – TDAH, Transtorno Desafiador de 

Oposição – TOD e Dislexia. 

 

 

Parágrafo único. A equipe multidisciplinar poderá ser composta 

por profissionais das áreas da psicologia, psicopedagogia, 

fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição ou outro profissional 

que o aluno necessite. 

 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em 16 de novembro de 2022. 

 

 

 

JANETE DE SÁ 

DEPUTADA ESTADUAL - PSB 
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JUSTIFICATIVA 

 

A fim de adequar o presente projeto a Legislação vigente, e se 

utilizando de melhor abrangência social, apresentamos a presente 

emenda. 

 

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, Transtorno do 

Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH, Transtorno 

Desafiador de Oposição – TOD e Dislexia podem apresentar 

diversas dificuldades de desenvolvimento. 

 

A escola como uma grande ferramenta de desenvolvimento social 

e desenvolvimento humano, deve ser um local com politicas 

voltadas a auxiliar os mais diversos tipos de necessidades.  

 

O acompanhamento especializado da equipe multidisciplinar visa 

mediar o acesso à educação, ou até mesmo na relação 

interpessoal, de acordo com a necessidade do aluno. 

 

Desta forma, vê-se a necessidade desse acompanhando para um 

desenvolvimento igualitário e justo na educação de nosso Estado. 

 

O presente Projeto, além de alertar a sociedade sobre os direitos e 

garantias das pessoas com tais transtornos, demonstra que é 

imprescindível fortalecer caminhos para a conquista de 

oportunidades mais justas para essas crianças.   
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Acreditamos que a informação, a conscientização, e o 

envolvimento conjunto entre o poder público e a sociedade se 

configuram como um caminho viável para minimização de muitos 

desses complexos problemas. 

 

Uma das principais necessidades para alcançar tal objetivo é a 

equipe multidisciplinar para o melhor acompanhamento dos alunos 

com Transtorno do Espectro Autista – TEA, Transtorno do Déficit 

de Atenção com Hiperatividade – TDAH, Transtorno Desafiador de 

Oposição – TOD e Dislexia.  

 

Diante do citado, apresento aos nobres parlamentares o presente 

Projeto e solicito, após discussão e votação, a aprovação do 

presente Projeto de Lei. 

 

JANETE DE SÁ 

DEPUTADA ESTADUAL - PSB 
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