
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

PROJETO DE LEI Nº _______ 
 

 
Assegura ao estudante com 
deficiência prioridade para matrícula 
em escola da rede pública municipal 
mais próxima de sua residência. 
 
 

Art. 1º Fica assegurado ao estudante com deficiência prioridade para matrícula em 
escola da rede pública municipal mais próxima de sua residência. 
 
Parágrafo único. A prioridade poderá ser utilizada para escola de outro local, se 
esta lhe for mais conveniente. 
 
Art. 2º Para requerer a prioridade, atestado médico e comprovante de residência 
deverão ser apresentados no ato da matrícula. 
 
Parágrafo único. Na hipótese prevista no parágrafo único do art. 1º, deverá ser 
apresentada a justificativa. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
 
 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Antes de tudo, trata-se de uma medida de bom senso. Estudantes com deficiência 
devem ter prioridade para matrícula em escolas próximas de suas residências, no 
entanto, nem sempre isso é o que mais lhe convém, sendo que muitas vezes a 
deficiência exige um atendimento mais especializado, que não se encontra na 
escola mais próxima, assim, muitas vezes, a escola mais próxima do trabalho dos 
pais, ou de um parente, é o mais conveniente. 
 
Enfim, são várias as hipóteses. Mas a solução é só uma. Prioridade. Eles devem ter 
a prioridade da matrícula. Talvez não fosse necessária uma Lei para definir isso. 
Bastaria o bom senso. Mas, atualmente, muitas vezes, nem mesmo a Lei vem sendo 
respeitada. Assim, o objetivo é estabelecer um procedimento que vincule a 
Administração. O que aumenta a possibilidade de seu atendimento e cria a 
possibilidade do questionamento judicial diante de seu descumprimento. 
 
Assim, este Projeto de Lei, que submeto aos meus pares, para que seja aprovada 
pela Câmara Municipal de Vila Velha e se torne Lei em nosso Município. 
 
 

Vila Velha/ES, 12 de junho de 2019  
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