
S E N A D O R  F L Á V I O  A R N S

Acompanhe nossa atuação em:
www.flavioarns.com.br

Siga nossas redes sociais:
Instagram.com/flavioarns
Facebook.com/flavioarns

Twitter.com/arnsflavio
Youtube.com/FlavioArnsTV

Uma das principais bandeiras da nossa atuação 
parlamentar é a área da pessoa com defi ciência. O 
trabalho a favor da Educação Especial tem sido in-
tenso durante nossas atividades no Senado Federal. 
Confi ra algumas das conquistas obtidas no decorrer 
dos últimos anos em relação às Escolas de Educa-
ção Básica, na Modalidade de Educação Especial, e 
os desafi os que temos pela frente. Vamos avançar 
juntos! Contem sempre com nosso apoio!

As escolas
especiais são
fundamentais para
garantir a cidadania
das pessoas com
defi ciência e suas
famílias. Nossa luta
é para que sejam
valorizadas e contem
com todo o apoio
necessário para
desenvolverem
seu trabalho.

Confi ra os avanços que conquistamos juntos!

educação
Especial:

Outras leis aprovadas com o 
apoio do senador Flávio Arns:

Amplia os critérios de renda mínima per capita para 
concessão do BPC e cria o auxílio-inclusão às PCD 
que conseguirem ingressar no mercado de trabalho.

Lei 14.176/2021

Amplia a lista de doenças diagnosticadas no Teste 
do Pezinho realizado pelo SUS. Agora o número de 
doenças identifi cadas chegará a 53.

Lei 14.154/2021 Senado Federal - Anexo II
Ala Senador Teotônio Vilela, Gabinete 4

(61) 3303-6301
(41) 3532-9811

Telefone:
sen.flavioarns@senado.leg.br

flavioarns.parana@senado.leg.br

E-mail:

Gabinete do Senador
FLÁVIO ARNS

Projetos aprovados 
pelo Senado e que 
aguardam votação na 
Câmara dos Deputados:
� Projeto de Lei 2201/2021 (Relatoria: Flávio Arns): garan-
te prioridade de matrícula de crianças e adolescentes com 
defi ciência em creches e pré-escolas. 

� Projeto de Lei 169/2018: A matéria torna obrigatória a 
criação de centros de assistência integral ao paciente com 
transtorno do espectro autista no SUS. 

� Projeto de Lei 3681/2021: inclui a detecção de doenças 
neuromusculares na ampliação das doenças identifi cadas 
na triagem neonatal.

“

”



TERMO DE COLABORAÇÃO COM SEED
Atuamos fortemente a favor da renovação, por
18 meses, da parceria entre as escolas espe-
ciais e a SEED. Depois de muita negociação, foi 
possível garantir o aumento do valor per capita 
(R$ 35 aluno/mês), atualização dos salários e con-
tabilização de todos os alunos com matrícula ativa 
até o momento da assinatura do termo para efeitos 
de defi nição do porte das escolas. As tratativas em 
relação ao novo termo, com vigência a partir de 2023, 
já se iniciaram. 

inclui a educação bilíngue de sur-
dos como modalidade de ensino 
na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB).

LEGISLATIVO

lei 14.191/2021

novo
fundeb

educação
especial

RECURSOS PARA ESCOLAS ESPECIAIS
Em negociações com a ALEP e com o Governo do Es-
tado, solicitamos o cumprimento da Lei “Todos Iguais 
pela Educação” (Lei 17.656/2013), para que recursos 
orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) pos-
sam ser destinados para melhorias de infraestrutura.

NOVO FUNDEB E ESCOLAS ESPECIAIS

Com o Novo Fundeb, conse-
guimos garantir um aumento 
de 10% no valor per capita re-
ferente aos alunos das esco-
las especiais. Esse ganho foi 

possível graças à equiparação da educação especial 
ao valor máximo aplicado às demais modalidades da 
educação.

METAS DO SUS DURANTE
A PANDEMIA
No Senado, aprovamos 
medidas que garantiram 
a suspensão da obriga-
toriedade da manuten-
ção de metas quanti-
tativas e qualitativas 
contratualizadas pelos 
prestadores de serviço 
de saúde. 

Leis de autoria ou relatoria do senador Flávio Arns na 
área da pessoa com defi ciência, aprovadas recente-
mente:

Autoria: Flávio Arns

classifi ca a visão monocular 
como defi ciência sensorial, do 
tipo visual. 

lei 14.126/2021

Relatoria: Flávio Arns

obriga o Poder Público a oferecer 
um programa de apoio aos alunos 
diagnosticados com dislexia, 
Transtorno do Défi cit de Atenção 
com Hiperatividade (TDAH) ou ou-
tros distúrbios de aprendizagem. 

lei 14.126/2021

institui o Dia Nacional da
Síndrome de Down.

lei 14.306/2022
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