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PARECER N° 1284/2020 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 104/2019. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre vereador Ricardo Teixeira, dispõe sobre 
a criação da Semana Municipal de Conscientização sobre a Dislexia a ser realizada do dia 10 a 
16 de Outubro de cada ano. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade com substitutivo, a fim de adaptar o texto às regras de técnica legislativa elencadas 
na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, 
redação, alteração e consolidação das leis. 

A Comissão de Administração Pública manifestou parecer favorável ao substitutivo de 
CCJLP. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura apresenta alguns problemas sérios. Antes de tudo, a dislexia é uma questão 
extremamente polêmica, que não encontra acolhimento pacífico entre especialistas de 
pedagogia e de psicologia. Segundo o importante Glossário de Termos de alfabetização, leitura 
e escrita para educadores, coordenado pela Faculdade de Educação da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), "existe um contínuo que vai da boa leitura à má leitura, e o ponto 
onde podemos traçar uma linha e dizer que as crianças abaixo desta são candidatas ao rótulo 
de disléxicas é arbitrário; além disso, é preciso suspeitar de um percentual alto de crianças em 
fase escolar com dislexia, pois uma simples alteração de critérios pode mudar radicalmente 
essa percentagem". Além disso, todo movimento no sentido de introduzir patologias no 
processo ensino-aprendizado pode estar servindo para camuflar, ainda que inconscientemente, 
problemas radicados na dinâmica social e nas insuficiências estruturais das redes de ensino de 
âmbito público e privado. Assim, ao invés de se enfrentar os entraves de caráter social, 
transfere-se a questão para o plano individual. Dentro dessa perspectiva, a criação de eventos 
(datas, campanhas educativas, seminários etc) em torno de um objeto ainda em discussão 
pode significar o reforço institucional de uma visão medicalizante falseadora da realidade do 
universo escolar. 

Diante do exposto, esta Comissão não considera que a propositura deva prosperar, 
portanto, contrário é o parecer. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 16/12/2020. 

ELISEU GABRIEL (PSB) Presidente 

EDUARDO MATARAZZO SUPLICY (PT) 

GILBERTO NASCIMENTO (PSC) 

JAIR TATTO (PT) 

TONINHO VESPOLI (PSOL) Relator do Voto Vencedor 

VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR TONINHO VESPOLI DA COMISSÃO 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 

104/2019. 
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O presente projeto de lei, de autoria do nobre vereador Ricardo Teixeira, dispõe sobre 
a criação da Semana Municipal de Conscientização sobre a Dislexia a ser realizada do dia 10 a 
16 de Outubro de cada ano. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade com substitutivo, a fim de adaptar o texto às regras de técnica legislativa elencadas 
na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, 
redação, alteração e consolidação das leis. 

A Comissão de Administração Pública manifestou parecer favorável ao substitutivo de 
CCJLP. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura deve prosperar, pois a propositura é fundamental para promover a 
conscientização da população sobre uma patologia que acomete muitas crianças e jovens em 
seu processo de aprendizagem dentro das instituições de ensino. Portanto, favorável o 
parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 16/12/2020. 

ELISEU GABRIEL (PSB) Presidente - Contrário 

EDUARDO MATARAZZO SUPLICY (PT) - Contrário 

GILBERTO NASCIMENTO (PSC) - Contrário 

JAIR TATTO (PT) - Contrário 

TONINHO VESPOLI (PSOL) Relator - Contrário 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/12/2020, p. 115 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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