
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei  nº 016/2021 – LEGISLATIVO  

 

 

 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 da vereadora Dalva Siqueira, protocolado na Casa Legislativa no dia 

13/08/2021 e encaminhado para parecer. 

  O projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa, mas padece de vício de   

constitucionalidade e a necessidade está estampada na mensagem do projeto, que visa garantir 

prioridade de vagas em creches e escolas públicas do ensino infantil e fundamental da rede 

pública municipal, à criança cuja mãe ou representante legal tenha sido vítima de violência 

doméstica, nos termos da lei “Maria da Penha”, vejamos o texto: 
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  O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na ADIN nº 2157148-45.2020.8.26.0000, 

Acordão - registro: 2021.0000133260,  cujo objeto é inconstitucionalidade de lei municipal que 

versa sobre o mesmo tema, o Desembargador Relator apontou o seguinte:  

 

 

 Esclarecemos que comungamos do mesmo entendimento a respeito da matéria bem 

como, norma federal cuida do assunto. 

 

 

 A comissão entende que o projeto de lei nº 016/2021, do Legislativo, não está apto para 

ser apreciado pelo Plenário, por padecer de vício – inconstitucionalidade - e deve 
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primeiramente, antes de ser enviado as demais comissões, ser submetido ao Plenário, para os 

fins  do § 1º do artigo 177 do Regimento Interno1. 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 02 de setembro de 2021. 

 

 

        

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

 

 

 

 Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO               Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 

 

                                                           
1  -  Art. 177 - Quando qualquer proposição for atribuída a mais de uma comissão, cada qual dará seu parecer 

separadamente, sendo a Comissão de Justiça e Redação ouvida sempre em primeiro lugar, observado o disposto 

no artigo 84 deste Regimento Interno. 

 Par. 1º - Concluindo a Comissão de Justiça e Redação, pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, 

deve o parecer ir a Plenário para ser discutido e votado, procedendo-se: 

 a) ao prosseguimento da tramitação do processo, se rejeitado o parecer. 

 b) à proclamação da rejeição do projeto e ao arquivamento do processo, se aprovado o parecer. 

 Par. 2º - Respeitado o disposto no parágrafo anterior, o processo sobre o qual deva pronunciar-se mais de uma 

comissão, será encaminhado diretamente de uma para outra, feitos os registros nos respectivos protocolos. 
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