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JUSTIFICATIVA - PL 0242/2019 
Estima-se que 1 a cada 160 crianças em todo o mundo tenha TEA, de acordo com 

dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), mas há uma enorme disparidade nos 
diagnósticos por gênero. 

Dessa forma, estima-se que o Brasil, com seus 209,3 milhões de habitantes, possua 
cerca de 2 milhões de autistas. São mais de 300 mil ocorrências só no Estado de São Paulo. 
Apesar de numerosos, os milhões de brasileiros autistas ainda sofrem para encontrar 
tratamento adequado. 

Em dezembro de 2012, alguns dos direitos dos autistas passaram a ser assegurados 
pela lei 12.764, chamada de "Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista". Basicamente a lei reconhece que os portadores de autismo 
têm os mesmos direitos que todos os outros pacientes com necessidades especiais no Brasil. 
Entre outros aspectos, a legislação garante que os autistas podem frequentar escolas 
regulares e, se necessário, solicitar acompanhamento nesses locais. Em 2007, o estado de 
São Paulo foi obrigado, por lei, a arcar com os custos de educação e saúde de qualquer 
indivíduo com autismo. "O Estado então deve arcar com os custos em centros especializados, 
e qualquer pai pode recorrer", mas na prática nem sempre isso funciona. 

Por tanto, apesar dos relativos avanços da legislação, a inclusão de crianças especiais 
é difícil. 

Tenho conversado com pais que possuem filhos no que concerne o autismo. A 
experiência que foi transmitida é que a sociedade não está preparada para lidar com crianças 
especiais. Muitos pais além de sofrerem com essa situação não conseguem arrumar emprego 
por dedicarem todo o seu tempo a cuidar do filho com transtorno do espectro autista, o que 
causa mais dificuldade, engendrando uma vida apenas para sobreviver. 

Diante do problema surge uma alternativa. A clínica-escola pública para autistas, em 
Itaboraí - RJ é referência para o país, sendo a única instituição com recursos e um atendimento 
digno à essas pessoas. 

Minha proposta é seguirmos esse gratificante exemplo, construir clínicas escolas no 
Munícipio de São Paulo e ampararmos mais de 300 mil pessoas que sofrem pela escassez do 
serviço. 

Assim, conto com apoio dos meus pares para a aprovação desse importante projeto de 
lei. 
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