
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei  nº 009/2021 – 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 Cristina Siqueira dos Santos, protocolado na Casa 

Legislativa no dia 17/06/2021 e encaminhado para parecer. 

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

constitucionalidade (emendas abaixo) e a necessidade está estampada na mensagem do 

projeto. 

 A matéria dispõe sobre a criação de um cadastro virtual, onde tanto aqueles que 

querem doar materiais de construção, quanto os que querem recebê-los possam entrar em 

contato direto, resolvendo assim problema de descarte incorreto.    

 Já existe no município a lei nº 3789/11, que trata do mesmo objeto, decorreu do 

projeto de lei nº 14/11, do vereador na época Mauro Sérgio dos Santos, bem como, é uma 

norma autorizativa – o que não é aceita pelos tribunais - motivo pelo qual entendemos que 

deva ser revogada.  

 Assim, apresentamos as seguintes emendas: 

 

 a)  seja suprimido o artigo 5º do projeto, com a consequente renumeração dos demais 

artigos na sequência.  

 b) seja dada nova redação no atual artigo 7º, que certamente receberá novo número por 

força da emenda acima, a saber: 

 

“Art. ... “Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogas 

as disposições em contrário, em especial a lei municipal nº 3789, de 12 

de abril de 2011.” 

 



 

 

 A justificativa apresenta decisão do STF e TJSP no tocante a constitucionalidade da 

matéria, da qual partilhamos o mesmo entendimento, vejamos: 

 

 



 

 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 009/2021, do Legislativo, está 

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

por cada Vereador, observada a emenda acima. 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 25 de junho de 2021. 

      

 

 

 

   Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR  -   (FOFO)  
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