
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei nº 123/2022 – EXECUTIVO  

 

 

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, reunida na forma regimental, com base 

nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima 

mencionado de autoria do Chefe do Executivo, protocolado na Casa Legislativa no dia 

29/11/2022, com pedido de urgência e sessão extraordinária e encaminhado para parecer. 

 O projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa, bem como, os da 

constitucionalidade.  

 Necessária algumas emendas a saber: 

 1) Nova redação no parágrafo 3º do artigo 2º, visando clareza e ajuste de redação apenas, 

a saber: 

“§ 3º No caso de constatação que o benefício está sendo desviado para outras 

finalidades que não seja para o deslocamento entre o município de Jardinópolis e as 

instituições de ensino localizadas nas cidades mencionadas na presente lei, ele será 

imediatamente encerrado, sujeitando o responsável às penalidades previstas no 

parágrafo 2º, deste artigo.” 

   

 2) Correção no parágrafo 4º do artigo 2º, da palavra “recebera”, quando o correto é:  

“.... quando não receberá o auxílio durante esse período.” 

 3) Nova redação no artigo 5º, visando definir data que produzirá efeito a nova lei, uma 

vez que só consta o ano, a saber: 

“ARTIGO 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 

efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. ” 
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 A matéria visa normatizar auxílio para transporte aos estudantes que frequentam escolas 

nas cidades de Franca, Sertãozinho e Jaboticabal, uma vez que, no início do ano de 2020, foram 

licitadas linhas de ônibus destinadas a transportar os estudantes do município que cursam seus 

estudos em nível de graduação e técnico nos Municípios de Ribeirão Preto SP e Batatais SP, para 

os municípios de Franca, Sertãozinho e Jaboticabal, em razão do reduzido número de alunos 

matriculados em instituições de ensino localizadas nessas cidades a contratação de linhas de 

transporte não se mostra viável, diante dos custos, em afronta ao interesse público. Em 

decorrência deste fato, faz se necessário diante do princípio da isonomia, que o Município 

busque subsidiar o transporte dos estudantes de cursos superiores e técnicos nos municípios de 

Franca, Sertãozinho e Jaboticabal na mesma medida, conforme apontado na justificativa, os 

custos com o presente benefício, estão previstos na Lei 4925/22, LOA-2023. 

 

 Acompanha o projeto manifestação do gestor de transporte escolar intermunicipal da 

Prefeitura Municipal de Jardinópolis, vejamos: 
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 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 123/2022, do Executivo, está apto 

para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado por cada 

Vereador, com as emendas acima. 

 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 1º de dezembro de 2022. 

 

(ASSINATURAS  ELETRÔNICAS) 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 
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