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PARECER  Nº 1431/2019  DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 104/2019. 

O Projeto de Lei 104/2019, de autoria do Vereador Ricardo Teixeira, dispõe sobre a 
criação da Semana Municipal de Conscientização sobre a Dislexia, com os objetivos de levar 
ao conhecimento dos pais, professores, cuidadores e população a informação acerca deste 
transtorno de aprendizagem; orientar a respeito do diagnóstico e adequado tratamento; e 
realizar encaminhamentos para acompanhamento especializado. 

Na justificativa do projeto, o autor esclarece que a dislexia constitui-se em transtorno de 
origem neurobiológica causado por um mau funcionamento de áreas específicas do cérebro, 
resultando em dificuldades acentuadas de leitura, escrita, soletração e ortografia. De acordo 
com dados apresentados pela Associação Brasileira de Dislexia, este distúrbio atinge 
aproximadamente 15% da população brasileira, e a falta de informação é um dos problemas 
enfrentados pelas pessoas acometidas. A instituição da campanha de conscientização, 
portanto, tem o escopo de elucidar o tema e proporcionar aos disléxicos melhor acolhimento 
pelo sistema de ensino, pelo mercado de trabalho, pelos serviços especializados. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa votou pela legalidade da 
proposição, mas apresentou um substitutivo tendo em vista adequar a redação às normas 
técnicas de elaboração legislativa, assim como propor alterações para evitar a violação do 
princípio da separação entre os Poderes. 

Em relação aos aspectos que devem ser analisados por esta da Comissão de 
Administração Pública, há que se ressaltar que o projeto reveste-se de oportunidade, uma vez 
favorece o esclarecimento sobre este transtorno de aprendizagem, amplia as possibilidades de 
identificação de sinais precoces e, consequentemente, aprimora as oportunidades para as 
intervenções profissionais que se façam necessárias. Favorável, portanto o parecer, nos 
termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 28 de agosto de 2019. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

André Santos (REP) - Relator 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 31/08/2019, p. 89 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


