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PARECER Nº 0964/2007 DA COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL 
E TRABALHO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 086/2006. 
Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Juscelino Gadelha, que 
dispõe sobre o Programa de Apoio ao Aluno Portador de Distúrbios Específicos de 
Aprendizagem diagnosticado como Dislexia. 
Meritórios os propósitos que norteiam o projeto em tela, posto que a dificuldade de 
conhecimento e de definição do que é Dislexia, faz com que se tenha criado um mundo 
tão diversificado de informações, que confunde e desinforma. Além do que a mídia, no 
Brasil, as poucas vezes em que aborda esse grave problema, somente o faz de 
maneira parcial, quando não de forma inadequada e, mesmo, fora do contexto global 
das descobertas atuais da Ciência. 
Dislexia é causa ainda ignorada de evasão escolar em nosso país, e uma das causas do 
chamado "analfabetismo funcional" que, por permanecer envolta no desconhecimento, 
na desinformação ou na informação imprecisa, não é considerada como desencadeante 
de insucessos no aprendizado. 
 A Dislexia é uma específica dificuldade de aprendizado da Linguagem: em Leitura, 
Soletração, Escrita, em Linguagem Expressiva ou Receptiva, em Razão e Cálculo 
Matemáticos, como na Linguagem Corporal e Social. Não tem como causa falta de 
interesse, de motivação, de esforço ou de vontade, como nada tem a ver com 
acuidade visual ou auditiva como causa primária. Dificuldades no aprendizado da 
leitura, em diferentes graus, é característica evidenciada em cerca de 80% dos 
disléxicos. 
 A Comissão de Constituição e Justiça posicionou-se pela legalidade e 
constitucionalidade e a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, posicionou-se 
favorável a propositura. 
Desta forma, por revestir-se de elevado interesse público apresento-me 
((NG))FAVORÁVEL((CL)) ao prosseguimento do presente projeto de lei. 
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho, 27-06-07. 
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Mario Dias – Relator 
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