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PROJETO DE LEI Nº 54/2020 

AUTOR: Deputado Torino Marques 

EMENTA: “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.” 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 54/2020, de iniciativa do(a) 

Exmo(a). Sr(a). Deputado(a) Deputado Estadual Torino Marques, 

encaminhado a esta Procuradoria Geral para elaboração de parecer 

técnico, em atendimento ao disposto no art. 121 do Regimento Interno 

(Resolução Nº 2.700/2009), tendo em vista o pedido de recurso à 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, nos 

termos do artigo 23, §6º, do Regimento Interno.  

Distribuídos os autos à Sra. Procuradora designada, esta 

ofereceu Parecer Técnico a respeito da matéria (fls. 13/23), em 

conformidade ao artigo 3º, inciso XX, da Lei Complementar nº 287/04, 

e ao art. 16 do Ato da Mesa Nº 964/2018. A seguir, o Sr. Coordenador 

da Setorial apresentou opinamento relativo à proposição (fls. 26), com 

fulcro no art. 10, inciso I, do Ato da Mesa Nº 964/2018. 

Destarte, nos termos do que prevê o art. 8º, inciso XVI, da 

Lei Complementar Nº 287/2004, acolho as conclusões do Parecer 

Técnico e do opinamento da Coordenação da Setorial, com base nos 

fundamentos apresentados, e opino conclusivamente no sentido da 

constitucionalidade e rejeição do despacho denegatório aposto 

ao Projeto de Lei nº 54/2020. 
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Oportunamente, cumpre advertir que  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. 

Em 28/02/2020. 

 
Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas 

Procurador-Geral  
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