
 
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

Declaração de voto contrário 

Ao Projeto de Lei nº 225/21, que disciplina a prática da esterilização voluntária. 

Excelentíssimo Senhor Presidente, venho, por meio deste instrumento, reiterar 

meu voto CONTRÁRIO ao Projeto de Lei nº 225 de 2021, de autoria da colega deputada 

Janaina Paschoal, que “disciplina a prática da esterilização voluntária”, aprovado em 

24/08/2021, por julgá-lo inconstitucional, ao invadir competência reservada ao 

governo federal inclusive contrariando o disposto em lei federal em vigor, e por julgá-

lo nocente no mérito, razões pelas quais desde o início me posicionei contrariamente 

ao projeto, o qual, inclusive, fugiu ao controle da sua autora, visto que, por exemplo, o 

requisito inicial de 25 anos de idade para os procedimentos esterilizadores previsto no 

texto original, foi reduzido drasticamente via emenda para 18 anos de idade, fato que 

demonstra a procedência de uma de minhas preocupações: medidas como as 

propostas, que flexibilizam comportamentos individuais nocivos à coletividade e ao 

bem comum, uma vez colocadas em vigor, rapidamente se livram de quaisquer 

limitações e restrições que lhe tenham restado e resvalam por uma ladeira 

escorregadia, trazendo consequências sociais graves e incalculáveis.  

 

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de estima e consideração. 

São Paulo, 25 de agosto de 2021. 

Folha: ______ 

RGL: 2847/21 

  



 

 

Deputado Estadual Gil Diniz. 
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De:  Protocolo Legislativo/ALESP 
Enviado por:  Secretaria Geral Parlamentar/ALESP

Para:  Divisao de Ordenamento Legislativo/ALESP@ALESP

Data:  Quarta-feira, 25 De agosto De 2021 03:52 PM
Assunto:  Fw: Re: RETIFICAÇÃO - Protocolo de declaração de voto contrário

Por solicitação do Deputado Gil Diniz, substitua-se o texto da declaração de voto protocolado no dia de
ontem pelo texto anexo, com o seguinte 
 
D E S P A C H O
 
Juntem-se a declaração de voto anexa ao PL 225/21, inserindo-se no
SPL o arquivo remetido eletronicamente.
 

Protocolo Legislativo
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
protocololegislativo@al.sp.gov.br   
Palácio 9 de Julho – Av. Pedro Álvares Cabral, 201
Ibirapuera – São Paulo – SP - CEP 04097-900
Se você não é o destinatário, não encaminhe o e-mail e apague-o.
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.
 
 

----- Mensagem original ----- 
De: Dep. Gil Diniz/ALESP 
Para: Protocolo Legislativo/ALESP 
Cc: 
Assunto: Re: RETIFICAÇÃO - Protocolo de declaração de voto contrário 
Data: qua, 25 de ago de 2021 15:37 
 
Prezados, solicito retificação deste pedido de protocolo de voto contrário, de modo a que o arquivo que
enviei anexo seja substituído pelo que segue agora, denominado "Declaração de voto
contrário_PL225_Professora Janaina Paschoal_versão correta".
 
Solicito igualmente que o arquivo seja o mais brevemente possível substituído também junto ao
departamento responsáel pela consignação das atas das sessões de modo a que  a ata da respectiva
sessão seja lavrada de acordo a este arquivo correto que agora submeto.
 
Agradeço desde logo, 
 
 
Saudações,
 
 
Forte abraço, fique com Deus!
 
Deputado Estadual Gil Diniz  
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - sala 4001
11 3886-6321/11 3886-6313
 
 

----- Mensagem original ----- 
De: Protocolo Legislativo/ALESP 

Folha: ______ 

RGL: 2847/21 
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Enviado por: Secretaria Geral Parlamentar/ALESP 
Para: Dep. Gil Diniz/ALESP 
Cc: 
Assunto: Re: Protocolo de declaração de voto contrário 
Data: ter, 24 de ago de 2021 18:25 
 
Prezado Deputado, boa tarde!
Confirmamos a protocolização da declaração de voto anexa.
Atenciosamente,

Protocolo Legislativo
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
protocololegislativo@al.sp.gov.br   
Palácio 9 de Julho – Av. Pedro Álvares Cabral, 201
Ibirapuera – São Paulo – SP - CEP 04097-900
Se você não é o destinatário, não encaminhe o e-mail e apague-o.
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio
Ambiente.
 

 

----- Mensagem original ----- 
De: Dep. Gil Diniz/ALESP 
Para: Protocolo Legislativo/ALESP 
Cc: 
Assunto: Protocolo de declaração de voto contrário 
Data: ter, 24 de ago de 2021 16:48 
 
 
Prezados, 
 
Solicito protocolo de declaração de voto contrário anexa.
 
Saudações,
 
 
Forte abraço, fique com Deus!
 
Deputado Estadual Gil Diniz  
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - sala 4001
11 3886-6321/11 3886-6313
 

 

 
 

 

Anexos: 
Declaração de voto contrário_PL225_Professora Janaina Paschoal_versão correta.docx
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PRESIDÊNCIA 

DESPACHO 

PL /2021 

Juntem-se a declaração de voto anexa ao PL 225/21, inserindo-se no SPL o arquivo 

remetido eletronicamente. 

G.P., em 25/8/2021. 

 
 

Folha: ______ 

RGL: 2847/21 

 


