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PROJETO DE LEI Nº ____/2019 

 

Dispõe sobre obrigatoriedade dos 

estabelecimentos de ensino publico e privado a 

disponibilizarem os certificados e diplomas em 

braile para alunos com deficiência visual na 

conclusão do ensino médio e ensino superior. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam os estabelecimentos de ensino público e privado, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo, obrigados a disponibilizar, mediante solicitação do aluno, certificados e diplomas em 

Braille para alunos com deficiência visual na conclusão do ensino médio e no ensino superior, 

expedido conjuntamente com o documento impresso em tinta. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após 90 (noventa) dias da data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 23  de  Janeiro de 2020. 

 

 

 

TORINO MARQUES 

Deputado Estadual 

PSL  
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JUSTIFICATIVA 

 

O Presente Projeto de Lei tem por finalidade dar efetividade em um dos mais essenciais 

princípios da Constituição Federal: igualdade. 

 

Desde o advento da nossa Carta Magna cidadão (1988), ela traçou diretrizes básicas que 

declaram todas as pessoas iguais na forma da Lei, garantindo ainda a inclusão de todos os 

brasileiros, a acessibilidade, a proteção da dignidade da pessoa humana. 

 

A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, instituída pelo 

Decreto 3.298/99, tem como princípios a parceria do Estado e da sociedade civil no esforço de 

assegurar a plena integração das pessoas portadoras de deficiência no contexto socioeconômico e 

cultural; o estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem a 

elas o pleno exercício de seus direitos básicos; e o respeito a pessoas que devem receber 

igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são 

assegurados, sem privilégios ou paternalismos (art. 5º). A Lei Federal nº 13.146/2015 estabelece 

que a pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades como as demais pessoas 

não podendo sofrer qualquer tipo de discriminação. 

 

Atualmente, segundo informações da representante da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) 

Sandra Renata Muniz Monteiro, somente no ano de 2018, o Estado fechou o ano com 629 alunos 

com deficiência visual e baixa visão sendo atendidos na rede estadual. Isto, sem dúvidas, gera 

enorme demanda de alunos que, além de ostentarem nos locais públicos a sua graduação por 

meio do Diploma tradicional impresso em tinta, pretendem sentir o orgulho de poder ler em um 

diploma escrito em Braile as informações sobre sua graduação. Isto é digno e humano. 

 

Tal medida fomentará as instituições de ensino privado no estado, bem como o Poder Público a 

poder criar um mecanismo de instrumentar e organizar a expedição de tais documentos, possuiu 

baixíssimo custo para sua implementação em face do tamanho do benefício para quem possui a 

deficiência visual. 

 

Por todo o exposto, temos a certeza de que essa nobre Casa Legislativa, apreciando o teor do 

presente Projeto e as razões que o justificam, apoiará e aprovará esta iniciativa. 
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