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Projeto de Lei nº54/2020.  

Autor: Deputado Torino Marque.  

Assunto: “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.” 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

Trata-se do Projeto de Lei nº 54/2020, de autoria do Exmo. Deputado Torino 

Marques, que visa a determinar aos estabelecimentos de ensino público e privado, no âmbito 

do Estado do Espírito Santo, a disponibilização, mediante solicitação do aluno, de certificados e 

diplomas em Braille para alunos com deficiência visual na conclusão do ensino médio e no 

ensino superior. 

 

A procuradora designada emitiu fundamentado parecer pela constitucionalidade 

da matéria e consequente rejeição do despacho denegatório. 

 

Conforme muito bem pontuado pelo nobre procurador “A nosso ver, o projeto de 

lei em tela trata de uma especificidade da legislação sobre proteção e integração social das 

pessoas portadoras de deficiência, motivo pelo qual o Estado do Espírito Santo detém 

competência legislativa, conforme preceitua o art. 24, inc. XIV, da CF/88.” 

 

Desta Feita, por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, sugiro 

o ACOLHIMENTO, do parecer jurídico, pela CONSTITUCIONALIDADE, por conseguinte, pela 

REJEIÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO, nos termos exarados. 

 

Por fim, tramita nesta Casa de Leis o Projeto de Lei nº 165/2019, que trata de 

matéria idêntica à estabelecida neste projeto. Sugerimos, portanto, a anexação de ambos os 

projetos para tramitação conjunta, nos termos dos artigos 93 e 178, do Regimento Interno 

 

Vitória, 14 de fevereiro de 2020. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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