


 

 

 

 

 

 

Projeto   de      Lei   nº 016/2021 

 
EMENTA: “GARANTE PRIORIDADE DE VAGA EM CRECHES 
E ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE 
JARDINÓPOLIS À CRIANÇA CUJA MÃE OU 
REPRESENTANTE LEGAL TENHA SIDO VÍTIMA DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA”. 

 
 

SENHORES VEREADORES 
 

APRESENTO  A  CONSIDERAÇÃO   DA  CASA  O  SEGUINTE: 
 
   Artigo 1º: Fica garantida a prioridade de vagas em creches e escolas 

públicas do ensino infantil e fundamental da rede pública municipal de ensino, à criança 

cuja mãe ou representante legal tenha sido vítima de violência doméstica. 

   Parágrafo Único: Estende-se a garantia aludida no caput deste 

artigo às Creches que são mantidas por meio de parcerias com o Município de 

Jardinópolis. 

   Artigo 2º: Para o exercício da garantia de que trata esta lei, deverá 

ser comprovada, no ato da efetivação da matrícula, a condição de vítima da mãe ou 

representante legal da criança que pretender a vaga, mediante apresentação de boletim 

de ocorrência e termo de medida protetiva expedido pela polícia e pelo poder judiciário, 

dentre outros documentos necessários. 

   Artigo 3º: Em caso de necessidade de mudança de endereço da 

mãe ou representante legal da criança, por motivo de segurança, fica assegurada a 

transferência para outra unidade escolar compatível com o novo endereço. 

   Artigo 4º: Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus 

dependentes matriculados ou transferidos nos termos desta lei, e o acesso às 

informações será reservado ao Juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do 

poder público. 

   Artigo 5º: O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei por 

meio de Decreto. 

   Artigo 6º: Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições ao contrário. 

   Jardinópolis, 13 de Agosto de 2021. 

 

Dalva Cristina Siqueira dos Santos  
         Vereadora  

                            Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

Clicksign 1cd4ab2c-c89d-446d-9eec-44d70aa4a96f



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
    O presente projeto visa garantir prioridade de vagas em 
creches e escolas públicas do ensino infantil e fundamental da rede pública municipal de 
ensino, à criança cuja mãe ou representante legal tenha sido vítima de violência 
doméstica e está em consonância com o artigo 9º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha que prevê que a mulher vítima de violência doméstica deverá receber a devida 
assistência a ser prestada nos âmbitos da saúde, da assistência social, da segurança 
pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção assim dispondo: 
 
 
 

“Art. 9º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será 
prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na 
Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de 
Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e 
emergencialmente quando for o caso.” 

    Prevê o § 7º do artigo 9º da lei 11.340/2006 que a mulher 
vítima da violência doméstica terá prioridade para matricular ou para transferir seus 
filhos ou outros dependentes para escolas próximas de seu domicílio. 

“§ 7º A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para 
matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de 
seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação dos 
documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de 
violência doméstica e familiar em curso”. 

    Ainda que não haja vaga na escola próxima, o dependente 
da vítima terá direito de ser matriculado como um excedente, aguardando o surgimento 
posterior de nova vaga. Isso significa que a escola não poderá recusar a matrícula, quando 
estiverem presentes as condições que permitam identificar a situação da mãe como 
vítima de violência doméstica e familiar. 

    Além disso, a informação de que o aluno foi transferido ou 
matriculado em razão de violência doméstica sofrida por sua mãe deverá permanecer em 
sigilo, sendo de conhecimento apenas do Juiz, do Ministério Público e dos órgãos 
competentes do poder público. 
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    Salientando que a violência doméstica contra a mulher, 
crescentemente, demonstra números assustadores que, certamente, constituindo-se em 
um dos principais males enfrentados pela sociedade e, principalmente, pelas famílias. 

    Uma agravante que afeta toda a família, trazendo 
consequências também aos filhos, destruindo sobremaneira os pilares responsáveis pela 
estrutura familiar.  

    Assim, neste contexto, entendo que a educação é 
importante e fundamental para a reconstrução da unidade familiar, e, portanto, a 
garantia de prioridade em vaga que se refere esta Lei revela-se instrumento importante 
no combate à violência doméstica e familiar. 

    São, portanto, estas as razões pelas quais apresento a 

presente proposição, contando com o apoio dos ilustres Pares desta Casa Legislativa para 

a sua aprovação. 

   Jardinópolis, 13 de Agosto de 2021. 

 

Dalva Cristina Siqueira dos Santos  
              Vereadora  

                               Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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