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PARECER Nº 1610/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0195/2019. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade do ensino de libras  língua brasileira de sinais em todas as escolas, 
públicas e privadas, do Município de São Paulo. 

De acordo com a justificativa, o projeto tem como objetivo promover a inclusão das 
pessoas que se comunicam por meio de sinais. 

Sob o ponto de vista legal, nada obsta a tramitação da presente proposta, eis que 
apresentada no regular exercício da competência legislativa desta Casa. 

Inicialmente, a matéria abordada na propositura é de interesse local, o que atrai a 
competência legislativa do Município, nos termos dos artigos 30, inciso I, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, e 13, inciso I, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

No que se refere à proteção e a integração social das pessoas com deficiência, a 
Constituição Federal determina que podem legislar concorrentemente sobre o assunto a União, 
os Estados, o Distrito Federal e também os Municípios, para suplementar a legislação federal e 
estadual, dentro dos limites do predominante interesse local (arts. 24, inciso XIV c/c art. 30, 
incisos I e II, da Constituição Federal). 

Neste sentido, a propositura se compatibiliza com o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei Federal nº 13.146/15), que estabelece que é dever do Estado, da sociedade e 
da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação de seus direitos, 
inclusive aqueles relativos à informação e à comunicação (art. 8º); bem como, assegurar, criar, 
desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o aprimoramento dos sistemas 
educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e 
aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as 
barreiras e promovam a inclusão plena (art. 28, caput e inciso II). 

Por outro lado, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90) prevê 
o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos das crianças e 
adolescentes, estabelecendo que a garantia de prioridade compreende, dentre outros, a 
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, bem como a 
destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a infância e à 
juventude (art. 4º, caput, e parágrafo único, alíneas c e d). 

Desta forma, o Município possui, indubitavelmente, competência para editar normas 
que promovam a integração social das pessoas com deficiência e que efetivem direitos das 
crianças e adolescentes, nos termos dos artigos 30, I e II, cc. 24, XII e XV, da Constituição 
Federal e artigos 13, I e II, da Lei Orgânica do Município, suplementando a legislação federal e 
a estadual. 

Convém mencionar, ainda, que o art. 205 da Constituição Federal estabelece a 
educação como direito de todos e dever do Estado, devendo ser promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. No mesmo sentido, 
a Lei Orgânica do Município de São Paulo também prevê o dever de atuação do Município na 
garantia de educação (art. 204). 
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Deste modo, a proposta harmoniza-se com os dispositivos acima mencionados, ao 
tratar sobre o ensino de libras às crianças e adolescentes, de modo promover a interação 
social das pessoas com déficit auditivo desde a infância. 

Enfatize-se que as Comissões de mérito são competentes para verificar o projeto no 
que tange ao seu conteúdo, analisando a efetiva adequação da medida ao interesse público. 

Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas duas audiências públicas em 
atenção ao disposto no art. 41, XI, da Lei Orgânica do Município. 

Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa Legislativa, segundo o art. 40, § 3º, XII, do mesmo diploma legal. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 18/09/2019. 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) - Contrário 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) - Contrário 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) - Relator 

Rute Costa (PSD) 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


