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AO EXCELENTÍSSIMO SR. VEREADOR 

HÉLIO ALVES RIBEIRO 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

RICARDO LONGATTI FRANÇA, vereador, vem muito respeitosamente à presença 
de Vossa Excelência, tendo como fulcro o Art. 5°, LV da Constituição Federal, bem 
como o Art. 149 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Indaiatuba e demais 
dispositivos aplicáveis à matéria, interpor o presente 
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em face da decisão proferida por Vossa Excelência nos Autos do Processo n. 1.944, 
referente ao Projeto de Lei 175/2019, com trâmite perante esta Casa, que deixou de 
receber o mencionado projeto, pelas razões que passa a expor. 

O projeto em apreço tem como objeto a garantia de prioridade na concessão de 
vaga em creches e escolas de ensino fundamental da rede municipal para filhos de 
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar de qualquer natureza 

O projeto deixou de ser recebido por Vossa Excelência, tendo sido encaminhado 
parecer nesse sentido a este gabinete em 13 de dezembro de 2019. 
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O parecer que baseia a decisão do sr. Presidente foi elaborado pelo Departamento 
Jurídico da Presidência e afirma que o projeto padece de vício de iniciativa, 
asseverando que a propositura trata de ato típico de administração, adentrando, 
portanto, em competência privativa do Sr. Prefeito. 

No entanto, tal posicionamento não é o mais adequado ao presente caso, 
merecendo revisão da decisão por Vossa Excelência. 
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Em que pese o respeito ao parecer exarado pelo Departamento Jurídico da 
Presidência, a negativa de recebimento do projeto em apreço não deve prosperar, 
devendo ser revista a decisão de Vossa Excelência. 

Primeiramente, compete assinalar que o projeto em apreço não interfere no serviço 
público de educação nem visa regulamentar o atendimento nas unidades escolares 
no âmbito do município. Por conseguinte, a garantia de prioridade funciona somente 
como uma medida de defesa da vítima e das crianças e jovens sob sua 
responsabilidade, previsto, inclusive, no artigo 226, § 8°, da Constituição Federal. 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] 
§ 8° - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um 
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 
suas relações. 

Neste contexto, o Projeto de Lei não determina, sob nenhum ângulo, como deverá 
ser realizado o acolhimento das vítimas nem interfere no modo de administrar a ser 

determinado privativamente pelo Sr. Prefeito. O que se busca, no entanto, é ampliar 
a proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar e a seus dependentes, 
cuja matrícula e/ou transferência será priorizada pelas unidades escolares por meio 
da apresentação de documentos que comprovem o registro de ocorrência policial ou 
de existência de processo em curso. 

Ademais, oportuno salientar que, recentemente, foi sancionada a Lei 13.882/2019, 
responsável por inserir a garantia de prioridade de matrícula e/ou transferência nas 
escolas entre os mecanismos de assistência à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar previstos pela Lei Maria da Penha. Sobre isso, retomemos o 
disposto no Art. 9°, § 7°, da Lei 11.340/2006, abaixo reproduzido in verbis: 

Art. 9°. 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. [...] 
§ 7° - 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. 

Sendo assim, consigna-se que o Projeto em apreço objetiva suplementar a 
aplicação, no Município, da Lei Federal 11.340, de 07 de agosto de 2006, que 
instituiu as diretrizes e mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 
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familiar, mas, principalmente, assegurar às vítimas as condições para o exercício 
dos direitos à vida, à segurança, à educação, ao acesso à justiça, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

Por último, devemos ressaltar que foi recebido e aprovado por esta Casa, bem 
como obteve parecer favorável por este Departamento Jurídico, um projeto de lei 
similar, com o mesmo escopo e mesma operacionalidade: o Projeto de Lei n° 

57/2019, de autoria da Vereadora Silene Silvana Carvalini. 

Nota-se, portanto, uma contradição entre as decisões de Vossa Excelência. Algo 
que, por sua vez, compromete este Legislativo em práticas que levam à insegurança 
jurídica e que, ao fim e ao cabo, acabam por limitar a atuação deste Poder que é 
independente e que, soberanamente, foi eleito pelo povo indaiatubano para legislar 
quanto às matérias de sua competência. Afinal, ocorrendo a recepção de um projeto 
e a negativa quanto a outro de similar conteúdo, por óbvio que não ocorre a 
observância ao princípio de impessoalidade, norteador da Administração Pública, 
constante no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 
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Ante o exposto, considerando toda a fundamentação, requer-se que Vossa 
Excelência reforme a decisão recorrida, e, por ser medida de justiça, receba o 
Projeto de Lei 175/2019, de autoria deste Vereador peticionante, determinando o 
regular trâmite do mesmo. 

Alternativamente, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se 
então que o presente Recurso seja encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, 
nos termos do artigo 149, §1° e seguintes do Regimento Interno desta Casa. 

Plenário Joab José Puccinelli 

14 de fevereiro de 2020 

RICARDO LONGATTI FRANÇA 

VEREADOR 
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