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Referente:  PLL  n° 057/2021  -Projeto  de  Lei  do  Legislativo.

Autoria do  projeto: Vereador Paulinho dos Condutores.

Assunto  do  projeto: Assegura  prioridade  de  vagas  nas  redes  pdblica  e  privada  de  ensino  do  Mun.icipio

de  Jacarei  aos  alunos  portadores  de  deficiencia  mental  em  graus  moderado  ou  grave,  bern  como  aos

portadores de deficit de  locomocao permanente.

PARECER N° 151.1/2021 /SAJ/RRV

Ementa:      Projeto      de      Lei      Municipal.      Assegura

prioridade de vagas  nas  redes pdblica e particular de

ensino    no    Municipio    a    alunos    com    deficiencia

mental  ou   locomotora.  Art.  24,  IX,  XIV  e  XV  da  CF.

Competencia  legislativa  concorrente.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se  de  Projeto  de  Lei,  de  autoria  do  Sr.  Paulinho  dos

Condutores,  pelo  qual  se  busca  facilitar o  acesso ao  ensino  de  pessoas  portadoras de

deficiencia,  facilitando  o  deslocamento  dessas  pessoas,  combatendo  a  evasao  escolar,

e assegurando, assim, o Principio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana.

n.       DAFUNDAMENTACAo

1.        Ratificamos  o  entendimento  exarado  no  parecei.  n°  178  -

RRV -SAJ -05/2019, encartado no Projeto de Lei do

Prapa dos Tres Poderes. 74 -Centro |{hacarei / 8P.-CEP  12327-9al
Site:`virwwjacarei  sp`legbr          L

ativo  n° 51,  de 24.05.2019,

one: (012) 3955-2200
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de autoria  do vereador Sr. Abner de  Madureira,  e  cuja  c6pia  pedimos venia  para  fazer

parte dessa  pe€a juridica.

2.        Por    assegurar    urn    direito    social     (acesso    facilitado    a

educacao),  a  competencia  legislativa  constitucional  6 concc>rrente dos entes federados,

nos termos do art.  24,  incisos IX, XIV e XV da  Constituicao  Federal.

3.        A16m  disso,  nao  vislumbramos,  po/o/?,  quaisquer  invas6es

de competencia legislativa e ofensas a  legisla¢ao patria.

4.        Como  supramencionado,   reiteramos  o   parecer  elaborado

por esta subscritora no PLL citado, cujos fundamentos devem ser igualmente aplicados

neste.

Ill.     DACONCLUSAO

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos  a  manifestag5o  sobre  o  m6rito  da  proposta,  julgamos  que  a  mesma  A£4g

apresenta   impedimento   para   tramitacao   no   que   tange   a   competencia   legislativa

concorrente, em conformidade com as fundamenta¢6es exaradas no Parecern° /ZG -

mv-£4/ -05JcO/j}  motivo  pelo  qual  entendemos que o projeto £Zzf apto a ser

apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        A   propositura   devera   ser  submetida   as   Comiss6es   de  a)

Constitui€5o   e   Justi€a;    b)   Educag5o,   Cultura   e   Esportes   e   c)   Seguranca,    Direitos

Humanos e Cidadania.

3.        Para   a   aprovacao   do   presente   PLL   6   necessario   o   voto

favoravel  da  maioria  simples,  presentes,  pelo  menos,  a  maioria absoluta  dos membros

da Camara.

4.        Este6oparecer,opinativo£
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5.       Ao setor de proposituras,  para prosseguimento.

TTOTTal

Camara  Municipal
cle jacarei

Jacarei, 29 dejunho de 2021

(em trabalho remoto)

RENATA RAMOS VIEIRA
CONSULTORJURiDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP N° 235.902

Acolho o parecer por seus pr6prios fundamentos.

Ao Setor de Proposituras, para continuidade.
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WAGNER TADEU
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