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PARECER Nº 672/2021 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 104/2019

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, visa criar a
Semana Municipal  de Conscientização sobre a Dislexia a ser realizada do dia 10 a 16 de
outubro de cada ano.

De acordo  com o  art.  2°,  a  Semana de  Conscientização  sobre  dislexia  tem como
objetivos:

I - Levar ao conhecimento dos pais, professores, cuidadores e população a informação
acerca desse transtorno de aprendizagem;

II - Orientar a respeito do diagnóstico e do adequado tratamento;

III  -  Diagnosticados  casos,  realizar  encaminhamentos  para  acompanhamento
especializado.

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer
pela legalidade com apresentação de substitutivo "a fim de: i) adequar a redação do projeto à
técnica  legislativa  prevista  na  Lei  Complementar  Federal  nº  95/98,  que  dispõe  sobre  a
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis; ii) suprimir da proposta a previsão de
cronograma  para  a  implementação  do  programa  de  conscientização;  a  previsão  de
competências das Secretarias Municipais; a possibilidade de celebração de convênios pelas
unidades escolares, a fim de evitar invasão da competência privativa do Poder Executivo para
propor  projetos  que  disponham  sobre  organização  administrativa  (art.  37,  5  2ª,  IV),  e  a
consequente violação do principio da Separação do Poderes".

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de
sua  execução  serão  cobertas  por  dotações  orçamentárias  próprias,  suplementadas  se
necessário.

Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do substitutivo da Comissão Constituição,
Justiça e Legislação Participativa.

Sala Virtual da Comissão de Finanças e Orçamento, em 15/05/2021.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/07/2021, p. 105

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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