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PARECER

PROJETO DE LEI N'434/2019

PROPONENTE: DEPUTADA JOANA D'ARC

RELATOR: DEPUTADO SERAFTM CORRÊA

DISPOE sobre a prioridade para

matrícula de irmãos e parentes na

mesma unidade escolar estadual,

I-RE TORIO

A Nobre Parlamentar JOANA D'ARC toma a iniciativa de sugerir o

presente Projeto de Lei n" 43412019, que dispöe sobre a prioridade para

matrícula de irmäos e parentes na mesma unidade escolar estadual.

Tal propositura foi apresentada no dia 0410712019, sendo incluído

em pauta nas reuniöes ordinárias dos dias 09, 10 e 11 de julho de201g, sem

receber emendas.

Posteriormente, foi encaminhada a esta Comissäo de Constituiçäo,

Justiça e Redação, nos termos do Art. 27, inciso l, alínea "a"1 clc Aft. 127, S 10,

t 
Art. 27.' As comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art. 26 deste Regimento, nos

limites estabelecidos na constituição Estadual, com as seguintes açÕes e abrangências temáticas: I -
Comissão de Constituição, Justiça e Redaçäo: a) aspecto I, legal, jurÍdico, regimental e de técnica
legislativa de proposiçöes sujeitas à apreciação da Assembleia e matérias que lhe sejam encaminhadas.

Av. Mório Yplrongo
Ed. José de

Monlelro - n" 3.950,
Jesus Llns

Porque Dez - Mqnous - A
cEP 69.OsO-030

mqzonos
e,



CCJR

a
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

Gabinete Deputado Estadual Serafim Corrêa
Comissão de Constituição, Justiça e Redação - GGJR

inciso lll2 do Regimento lnterno, para a emissäo de parecer sobre a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

II - FUNDA MENTACÃO

O Projeto de Lei sob no 43412019 com a finalidade de assegurar a

prioridade na matrícula de irmãos e parentes até o terceiro grau, na mesma

unidade escolar, sempre que for solicitado.

Cabe a esta Comissão analisar as proposiçöes quanto à sua

juridicidade, abrangendo a constitucionalidade, legalidade, adequaçäo

regimental e técnica legislativa.

Com a finalidade precípua de promover e de facilitar a convivência

familiar, na medida em que viabilizaria o estudo dos irmãos em um mesmo

ambiente escolar trazendo conforto, praticidade e economia às famílias, a

proposiçäo em apreço versa sobre matéria de natureza legislativa concorrente,

prevista no artigo 24, inciso lX3, da Constituiçäo Federal.

Desta feita, está em perfeita sintonia com o que preconiza o artigo

2054 da Constituição Federal.

Ademais, resta evidente a competência estadual para legislar sobre

a matéria, de maneira concorrente com a Uniäo. Outrossim, materialmente

compete a todos os entes promover a educação.

'A¡.. 127. (..') 51" e A proposiçåo é despachada às comissöes pelo presidente da Assembleia, obedecendo aos
seguintes procedimentos: (...) lll - distribuição da matéria às comissões permanentes, iniciando a análise pela comissão
de constituição, Justiça e Redaçáo, que efetua o exame de admissibilidade jurídica e legislativa, salvo exceções
contidas neste Regimento.

' Aft. 2q. Compete à Uniåo, aos Estados e ao Distrito Federal concorrentemente sobre: (...) lX - educaçäo, cultura,
ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e i

o Att. 205. A educação, direito de todos e dever do
colaboraçåo da sociedade, visando ao pleno
sua qualificaçäo para o trabalho.
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III - VOTO DO RELATOR

Ex posifis, sou FAVORAVEL à aprovaçäo do Projeto de Lei n"

43412019, de autoria da Nobre Deputada Joana D'arc.

É o parecer

s.R. DA COMTSSÃO DE CONST|TU|çÃO, JUSTTçA E REDAçÃO DA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 22

de agosto de 2019

Depu E CORRÊA - PSB

Relator
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