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PARECER Nº 424/2007 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 0086/06. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Juscelino Gadelha, que visa criar, 
no âmbito do Município de São Paulo, o Programa de Apoio ao Aluno Portador de Distúrbio 
Específico de Aprendizagem diagnosticado como dislexia.  
A propositura assegura a realização do exame diagnóstico da dislexia em toda a rede 
municipal de ensino e prevê o desenvolvimento de um sistema de informação e 
acompanhamento dos alunos que apresentarem sintomas de dislexia por meio de um 
cadastro específico. 
Determina ainda a realização de cursos, seminários e atividades pedagógicas visando a 
capacitação de profissionais da rede pública municipal de ensino. 
A propositura institui medida que visa assegurar efetivamente o direito a educação também 
dos alunos portadores de dislexia que, por falta de capacitação dos professores e por falta 
de um diagnóstico apropriado, acabam muitas deixando as escolas por julgarem não serem 
capazes de aprender a ler e escrever. 
Segundo disposto no art. 205 do texto constitucional, a educação é um direito de todos e 
dever do Estado e da família. 
A competência para legislar sobre educação é concorrente da União, dos Estados e do 
Distrito Federal (art. 24, IX, da CF) e também dos Municípios, já que a eles é dado 
suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, II, da CF).  
Nesse sentido é, inclusive, a lição de Fernanda Dias Menezes de Almeida  para quem “a 
competência conferida aos Estados para complementarem as normas gerais da União não 
exclui a competência do Município de fazê-lo também. Mas o Município não poderá contrariar 
nem as normas gerais da União, o que é óbvio, nem as normas estaduais de 
complementação, embora possa também detalhar estas últimas, modelando-as mais 
adequadamente às particularidades locais”. 
Cumpre observar ainda que  a proposta não esbarra em vício de iniciativa, uma vez que não 
mais existe em nossa Lei Orgânica impedimento para projetos de lei que versem sobre a 
prestação de serviço público, consoante disposto na  Emenda à Lei Orgânica  nº 28/06. 
A propositura encontra, ainda, fundamento no art. 37, caput, da L.O.M., segundo o qual a 
iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, 
ao Prefeito e aos Cidadãos. 
Para a sua aprovação, a propositura dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica Municipal. 
Ante o exposto somos, 
PELA LEGALIDADE. 
 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 04/4/07 
João Antonio – Presidente 
Agnaldo Timóteo 
Carlos A. Bezerra Jr. 
Farhat 
Jorge Borges 
Kamia 
 
((TITULO))VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR JOOJI HATO DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0086/06. 
((TEXTO))Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Juscelino Gadelha, que 
visa dispor sobre o Programa de Apoio ao Aluno Portador de Distúrbios Específicos de 
Aprendizagem diagnosticado como Dislexia. 
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Em que pesem os elevados propósitos do nobre Vereador, o projeto não reúne condições 
para ser aprovado. 
Com efeito o projeto viola os arts. 37, § 2º, III e IV; 70, XIV; e 214, § 1º da Lei Orgânica, 
segundo os quais são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre 
servidores públicos e organização e funcionamento da administração municipal, 
especialmente do sistema único de saúde, bem como o art. 218, vez que a proposta não foi 
apreciada pelo Conselho Municipal de Saúde. 
Viola também, pelos motivos acima elencados, o princípio da independência e harmonia 
entre os Poderes (art. 2º da CF; art. 5º da CE e art. 6º da LOM). 
Também deixou de ser observado o disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar Federal 
nº 101/2000, vez que trata da criação de despesa obrigatória de caráter continuado. 
Ante o exposto somos, 
PELA ILEGALIDADE. 
 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 04/4/07 
Jooji Hato – Relator 
Agnaldo Timóteo (contrário) 
 


