
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

SUBSTITUTIVO Nº AO PROJETO DE LEI Nº. 86/06 
"Dispõe sobre a Política de reconhecimento da Dislexia na rede Municipal de ensino e, 

dá outras providências". 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º. O Poder Público manterá políticas para a identificação e atendimento 
educacional especializado de estudantes com transtorno de aprendizagem, especificamente a 
dislexia. 

Art. 2º. Fica assegurada a avaliação dos alunos para constatar a dislexia através de 
equipe multidisciplinar, composta por fonoaudiólogo, psicólogo e psicopedagogo. 

Art. 3º. A política de atendimento educacional especializada de que trata o art. 1º 
deverá ser oferecida nas escolas, com direito de acesso aos recursos pedagógicos e didáticos 
para o desenvolvimento global de sua aprendizagem. 

§1º. Esta política terá como objetivos e metas a promoção da organização de suas 
classes comuns e a flexibilização e a adaptação curricular, de forma a considerar o significado 
prático e instrumental dos conteúdos básicos, das metodologias de ensino, recursos didáticos 
diferenciados e processos de avaliação adequado ao desenvolvimento dos alunos que 
apresentam dislexia. 

§2. A política de atendimento educacional especializada será oferecida nas salas de 
aula do ensino regular e complementada em salas de recursos multifuncionais. 

Art. 4º. Os sistemas de ensino devem garantir aos educadores formação continuada, 
objetivando capacitá-los para identificação de sinais de dislexia e outros transtornos que 
afetam a aprendizagem, e para atendimento educacional especializado a estes alunos. 

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por dotação 
orçamentária própria. 

Art. 6º. Esta Lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, 31 de março de 2015. 

RUBENS WAGNER CALVO 

Dr. Calvo 

Vereador 

 

JUSTIFICATIVA  

Definida como transtorno específico da leitura, escrita e soletração (CID 10: F81.0- 
R48.0) a dislexia é o transtorno de aprendizagem com maior incidência na sala de aula. A 
presença desta condição independe do nível sócio econômico e pressupõe nível de inteligência 
dentro dos padrões se normalidade. Atinge todas as camadas sociais, já que tem origem 
neurofuncional de natureza hereditária.  
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Os sinais da dislexia podem ser identificados quando há dificuldade acentuada em 
escrever, na ortografia, na lentidão no aprendizado da leitura. Muitas vezes há disgrafia, 
discalculia, dificuldades com a memória em curto e longo prazo e na organização e execução 
de tarefas complexas, ou dificuldades em aprender uma segunda língua.  

A dislexia também é reconhecida em outros países. O termo derivado do idioma grego 
dys (dificuldade) e léxicos (relativo a palavras). As primeiras descrições do quadro forma feitas 
pelo médico alemão Rudolf Berlin, em Stuttgart; primeiro diagnóstico foi publicado no British 
Medicai Journal em 1896 por Dr. Morgan; desde então vários relatos se seguiram, 
notadamente na Inglaterra e Escócia, e depois nos EUA e demais países da Europa e outros 
continentes.  

A prevalência da dislexia varia segundo as fontes, ficando na média de 10% da 
população e, dentro deste universo, 4% (quatro por cento) dos disléxicos são considerados de 
grau severo (Sally Shaywitz, Yale University, EUA).  

A falta de avaliação e manejo adequado acarreta fracasso escolar de diferentes graus 
aos disléxicos, causando baixa autoestima, queda de rendimento, evasão escolar, distúrbios 
emocionais e sociais e inclusive, comportamentos marginalizados.  

O presente Projeto de Lei visa criar políticas para a identificação e o acompanhamento 
no âmbito da rede pública municipal de ensino. O acompanhamento educacional escolar dever 
ser oferecido nas escolas, garantindo às pessoas com dislexia o direito de acesso aos recursos 
pedagógicos e didáticos para o desenvolvimento global de sua aprendizagem, por meio de 
métodos que avaliem o aprendizado do aluno de formas variadas, como provas orais, trabalhos 
escolares, atividades variadas, multissensoriais e não só através de exames escritos.  

A presente propositura prevê ainda que seja realizada a constatação da dislexia 
através de avaliações, realizadas por equipe multidisciplinar devidamente capacitada. A 
necessidade da avaliação da dislexia ser realizada por equipe multidisciplinar deve-se à razão 
de ser um processo de exclusão, onde se eliminam outras causas que descaracterizariam o 
transtorno específico.  

Desse modo, peço aos nobres pares a apreciação desta propositura no sentido se sua 
aprovação. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/09/2015, p. 86 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

 

 PARECER CONJUNTO Nº 1151/2016 DAS COMISSÕES REUNIDAS 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
SUBSTITUTIVO APRESENTADO AO PROJETO DE LEI Nº 86/2006. 

 

Trata-se de substitutivo apresentado pelo Vereador Calvo ao projeto de lei nº 86/16, de 
autoria do 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. 

De acordo com a justificativa apresentada ao substitutivo, ele "visa criar políticas para a 
identificação e o acompanhamento no âmbito da rede pública municipal de ensino, (...), por 
meio de métodos que avaliem o aprendizado do aluno de formas variadas, como provas orais, 
trabalhos escolares, atividades variadas, multissensoriais e não só através de exames 
escritos". 

O substitutivo pode prosperar, uma vez que aprimora a proposta original. 

http://www.camara.sp.gov.br/


Câmara Municipal de São Paulo Substitutivo - PL 0086/2006 
Secretaria de Documentação Página 3 de 4 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

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). 

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. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes entendem inegável o interesse público da 
proposta, razão pela qual se manifestam 

FAVORAVELMENTE ao substitutivo. 

Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do projeto correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, em 21 de junho de 2016. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Alfredinho 

Arselino Tatto 

Eduardo Tuma 

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 

Dalton Silvano 

Nelo Rodolfo 

Nabil Bonduk 

Souza Santos 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Reis 

Eliseu Gabriel 

Jean Madeira 

Paulo Fiorilo 

Toninho Vespoli - Abstenção 

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL TRABALHO E MULHER 

Rubens Calvo 

Joselito 

Noemi Nonato 

Patricia Bezerra 

Vavá 

Wadih Mutran 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
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Jonas Camisa Nova 

Abou Anni 

Edir Sales 

Jair Tatto 

Ota 

Ricardo Nunes 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/07/2016, p. 102 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

 

http://www.camara.sp.gov.br/

