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Nobres Pares,

Mairiporã, 12 de agosto de 2019

Encaminhe-se a(s) Comissão(ões) d

Justiça, Legislação e Redação------
Finanças e 0rçamento
0bras e Serviços Públicos-------
Educaçã0, Cultura e EsPortes-----
Planel. Úso Ocup. Parc. do Solo e Meio Amb'-
Desenv. Econômico e Turismo----

ill ? i, f,,It3,x ^ _*| 1, ç:M_
Vice Presidente

Apresento à consideração dos nobres colegas o incluso projeto de lei, qte Obriga
os estabelecimentos públicos e privados de ensino do Município de Mairiporã a afixar placa
informando o número do telefone do Conselho Tutelar e dá outras providências.

Na certeza de que o projeto merecerá parecer favorável de vossas excelências, no

sentido da aprovação unânime, subscrevo-me.

Atenciosamente,

RI BARBOSA
ereador Presidente

As Suas Excelências os Senhores,
VEREADORES DA CÂM,q.RA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
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ExPosrÇÃo nn Morrvos

Nobres Pares.

O artigo 227 daMagna Cartadispõe:

"Art. 227. E dever dafamília, da sociedade e do Estado assegurar à

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e

à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,

crueldade e opressão."

A Lei Federal no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) em

seus artigos 70 e 70-A caput, e inciso II asseveram:

"Art. 70. E dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou

violação dos direitos da criança e do odolescente.

Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

deverão otuar de forma articulada na elaboração de políticas
públicas e na execuÇão de ações destinadas a coibir o uso de castigo

Jísico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas ndo

violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como

principais ações: "

A presente proposição visa difundir uma informação de extrema importância: o telefone e

horários de atendimento do Conselho Tutelar.

Plenário "27 de Março", l2 de agosto de 2019.

MES BARBOSA

GP/DLP-MIMC

Vereador Presidente
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PROJETO DE LEI NO 246 DE 2019

Obriga os estabelecimentos públicos e privados de

ensino do Município de Mairiporã a afixar placa
informando o número do telefone do Conselho

Tutelar e dá outras providências.

(Autor: Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa)

A CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA APROVA:

Art. 10 Os estabelecimentos públicos e privados de ensino do Município de Mairiporã
deverão afixar em suas entradas, placa de fácil visibilidade contendo informações sobre o

Conselho Tutelar.

Parágrafo único. A placa informativa deverá conter o número do telefone e horários de

atendimento do Conselho Tutelar.

Art.20 O descumprimento das disposições contidas nesta lei sujeitarâ a parte infratora a

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até que cesse a infração.

Art. 30 O valor arrecadado com a aplicação da citada multa será revertido para o Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Mairiporã.

Art.4o Os estabelecimentos educacionais públicos e privados do Município de Mairiporã
terão um prazo de noventa dias, a contar da publicação da presente lei, para se adequar a seu objeto.

Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Plenário "27 de Março", 12 de agosto de 2019.

BARBOSA

GP/DLP-MIMC

Vereador Presidente
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Assunto:

UE

Para:

.)ata

Locamail :: cópia projetos de lei no 237 ,245,246,247 e 248119.

cópia projetos de lei no 237,245,246,247 e 24Í3/L9.
< protocolo@ca mara mairipora,sp. gov, br>
alexandre boava <alexandreboava@camaramairipora.sp.gov.br>, Antonio Ap.
Barbosa da Silva <tonhe@camaramairipora.sp,gov.br>, carlos augusto forti
< g usto@ca ma ramairipora.sp. gov. br>, cicero pereira dos sa ntos
<pastorcicero@camaramairlpora.sp.gov.br>, doriedson antonio da silva freitas
< dori@ca marama iripora.sp. gov. br>, professoressio
< professoressio@ca ma ramairipora. sp. gov. br>, Nil
<vereadornil@camaramairipora.sp.gov.br>, Manoel Ricardo Ruiz
< chi naoru iz@cama ra ma iripora.sp. gov. br>, marcinhodaserra
< ma rcin hodaserra @ca ma ra mai ri pora, sp. gov. br>, marcoa ntonio
< marcoantonio@camaramairipora.sp. gov.br> 3 mais..,

L5/08/20t9 O9:44
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o proj248.19.pdf (-102a KB)
. proj247.19.pdf (-1.6 MB)
. proj246.19.pdf (-1.1 MB)
. proj245.pdf (-3.4 MB)
o pre237.19.pdf (-1.2 MB)

https://webmait-seguro.com.br'/camaramairipora.sp.gov.brl?_-task=marl&_safe=0&_rJid=4377&_mbox=lNBOX.enviadas&-action=print&-extwin= i 1i1



CECAM - Sistema de Consulta Legislativo

Trâmite do Processo No 1O28l2O19 - Documento No 24612OL9

http: / I 192.1 68. 1 .49llegislativoweb/tramite.asp?pSelec ao=2&pTi.,.

6

rIPO DO DOCUMENTO leno:ero DE LEr

ASSUNTOI
riga os estabelecimentos públicos e privados de ensino do Município de
iriporã, a afixarem placa informando o número do telefone do Conselho Tutelar e
outras providências.Itr

AUTOR: lRicarOo Messias Barbosa

DATA 75/8/2079 - t5:2t lsrrueçÃo ABERTO

REMETENTE Procuradoria lurídica lo.rrrnot
,ARIO Comissão de Justiça, Legislação e

Redacão
orscnrçÂo NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER (ART. 85 E SEGUINTES DO RI)
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DO DOCUMENTO ROJETO DE LEI
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REMETENTE Procuradoria Jurídica F.*"r^.- issão de Justiça, Legislação e

oescnrçÃo
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Despacho:

Procuradoria Jurídica:

Para Senhor Presidente:

Tendo em vista a indicação da Relatoria do mencionado projeto de lei n" 24612019, ter sido feita

na data de 11 de outubro p. p., portanto, inteiramente fora do prazo constante da Seção V DOS

TRABALHOS, Art. 85 e seguintes do RI., repasso a Vossa Excelência,paÍa que determine as

providências a serem adotadas.

Informo que nosso Regimento Interno prevê no caput do art. 90, que: "Art. 90 - Decorridos os

prazos de todas as Comissões a que tenham sido enviados, poderão os Processos serem incluídos

na Ordem do Dia, com ou sem parecer, pelo Presidente da Câmara, de ofício, ou a requerimento

de qualquer Vereador, independentemente do pronunciamento do Plenário".

Assim sendo, determino a inclusão do mencionado projeto na Ordem do Dia da Reunião

Ordinária a ser realizada nesta data'

Mairiporã, 22 de outubro de 2019

José Aparecido Pereira de Carvalho

P Legislativo

Barbosa

Presidente
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) do Expediente

) da Ordem do Dia

Reunião Extraordinária "-
processo ""JO4(

(x
Obieto da Votação

( ) Pro.ieto de Emenda à Lei Orgânica do Município
( ) Projeto de Lei Complementar
(/.) Projeto de Lei Ordinária
(' ) Pro.ieto de Decreto [.egislativo
( ) Projeto de Resolução
( ) Substitutivo
( ) Ernenda Aditiva
( ) Ernenda Modificativa
( ) Emenda Substitutiva
( ) Enrenda Supressiva
( ) Subemenda
( ) Redação Final
( ) Veto
( ) Parecer Prévio
( ) Requerimento
( ) Moção
( ) Outro

Resultado da Votacão

( ) Rejeitado
(n) Aprovado em Discussão Unica
( ) Aprovado com Emendas
( ) Aprovado em lu Discussão e Votação
( ) Aprovado em 2n Discussão e Votação
( ) Aprovado em Regime de

) Aprovado na forma do Substitutivo

) Não alcançou "quorum" para aprovação

) Rejeitado o Veto
) Mantido o Veto

( ) Outro

Sirn AusenteNão
Alexandre dos Santos PPS x
Antonio Aparecido Barbosa da Silva PSDB x

PTB xCarlos Augusto Forti
Cicero l)ereira dos Santos PSC K
Doriedson Antonio da Silva Freitas REDE {

dIlssio Minozzi Junior PDT
Juvenildo de Oliveira Dantas PV x

PSDManoel Ricardo Ruiz
Marcio Alexandre Emidio de Oliveira PSD Y
Marco Antonio Ribeiro Santos PSDI}
Ricardo Messias Barbosa PSDB
Valdeci Fcrnandes PV {
Wilson Rogerio Rondina PSC I

0)
L
o

!(!
0)
()

I

Observação:

Plenário "27 de Março", de

1u Sec o

rt4& de

entc

20.!a

63+

TOTAL 'Àí
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Ofício n'66012019

Mairiporã, 23 de outubro de2019.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 33" Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO DE LEI
N" 24612019, que Obriga os estabelecimento.ç públicos e privados de ensino do Município de
Mairiporã, a afixarem placo informando o número do telefone do Conselho Tutelar e dá outras
providências.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro do prazo legal,
transmitimos-lhe, copia autêntica do mencionado projeto.

Respeitosamente,

SIAS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura Municipal de Mairiporã

DLP/
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AUTOG4AFO PBOJETO DE LEr N'246 DE 2019

Obriga os estabelecimentos públicos e privados de

ensino do Município de Mairiporã a afixar placa
informando o número do telefone do Conselho

Tutelar e dá outras providências.

(Autor: Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa)

A CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPoRÃ APRoVoU:

Art. lo Os estabelecimentos públicos e privados de ensino do Município de Mairiporã
deverão afixar em suas entradas, placa de fácil visibilidacle contendo informações sobre o
Conselho Tutelar.

Parágrafo único. A placa infbrmativa deverá conter o número do telefone e horários de

atendimento do Conselho Tutelar.

Art.20 O descumprimento das disposições contidas nesta lei sujeitará a parte infiatora a

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até que cesse a infração.

Art. 30 O valor arrecadaclo com a aplicação da citada multa será revertido para o Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Mairiporã.

Art. 4o Os estabelecimentos educacionais públicos e privados do Município de Mairiporã
terão um prazo de noventa dias, a contar da publicação da presente lei, para se adequar a seu objeto.

Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Plenário "27 de Março", 23 de outubro de 2019.

MESA DIRBTTVA

S§IAS BARBOSA

)

retário
SILVA

te

DANTAS
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cio no 1.25912019

Senhor Presidente,

'I'enho a honra de me dirigir a Vossa
Excelência a fim de comunicar que. nos termos do arligo 48, inciso III, da Lei Orgânica
Municipal. resolvi vetar integralmente o autógrafo do Projeto de Lei n" 24612019. pelas
razões a seguir expostas:

Trata-se de projeto de Lei de iniciativa de

Vossa Excelência o Presidente Ricardo Messias Barbosa por meio do qual "Obrigu os
e.çtabelecimentos ptihlicos e trtrivados tJe ensino do Município de Mairiporti u ttfixar
placa in/brmando o número do tule/bne do Conselho Tutelar e dti outras providêncius"
(art. l").

O descumprimento da referida obrigação
sujeitará a parte infratora ao pagamento cle multa diária no valor de R$ 100.00 (cem
reais). o qual será tevertido para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (arts. 2o e 3o).

A providência dcterminada pelo autógralb.
consisteltie ,tu colocação de placas em todos os estabelecirnentos de ensino localizados
no Município. se'ianr públicos ou privacios. corisiste ern materia at-eta à or_uanização
adn'rinistrativa, tarc'Ía que colnpete ao Chetb do Executivo, corrsoante se extrai do
disposto no arligo 6i.§ i". inciso II. à- bem como clo artigo 84, inciso VI. cla
constituiçâc'' Fcdei'al e do artigo .1-1. incisc I, á, da Lei OLgânica Municipal.

i)or essa ràzàçt. hir r.ício de iniciatii a no
aLrttigraÍi trttr attaiisado. puis tr'âta-sç de atribuiçào exclusil,a clo Pretcito.

Nessgfl§ntido. fixou-ffi o entendimento

Daniela

Oficial Legistativo

Y

jurisprudenciai

ttllr/h'1
1

I

t

fivtairinora, f8 kSxq$ruro 
de 2.01e.

/
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ADI. LM 5.72312015 - MOGI MIRIM.
..AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei no 5.723" de 03 de novernbro de 2015. ile iniciativa
parlamentar. que dispõe sobre a instalaÇíio de plrcos

indicativus de voeus oreferenciuis em órgãos e vias
púhlicas. Vício de iniciativu Ocoruênciu DesresoeiÍo uo
princíoio constitucionul da seoaracão dos Poderes.
Inconstitucir-rnalidade da lei reconhccida. Açào
procedente". (1'ribunal de Justiça do Estado de São

Paulo. ADI 205121328201 68260000" Relaror Tristão
Ribeiro. Data do .lulgamento: 03/08/2016). (Grifos
nossos)

ADI. I-Oh,l - GUARULHOS. -'Ação direta de

inconstitucionalidade. F,rnenda rf 42 à Lei Orgânica do

Município de Guarulhos. que instituiu a obrigatoriedade
da cclirstrução de abrigos nos potrtos de orribus e de

instaloção de placus inÍbrmoÍivas.
Inconstiíucionalidode reconhecitlu, id que oo Executivo
cabe, orivotivamente, a gesÍão da coisa oúhlica. Artigos
5o e 47, incisos II. XIV e XIX item "a". da Constituição
paulista. Açào procetleure." (Tribunal de Justiça do
I:stado <le Sào Paulo. ADI 209403644201 68260000.
Relator Arantes llteodoro. Data do .lulgarnenlo:
10108120 ig (Griros nossos)

ADl. LM 4.9ü0,'2013 - MALJA. "Ação direta
de irrcorLstituciorralicÍade. Lei 4.gOOll3 í"Íontu

2

/;
4
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Direta cie lrrconstitucionalidade, Lei Municipal
n'- 1.305. de 2l de seternbro de 2006 do Município de

Caraguatatuba. l-iruÇào elc conclutu.s ptl'tt tr

.,ldministrucão ,Vunicipul inryxtndo-lhe u ohriguc'ào Je
"instalar plucu.s i\fttrnruÍiya.s em viu.s !úhlit'us t!ut,

ltossuam ruclare.s eieirônico,s" (art. l') e de "providenciar

a pintura de faixas uas vias públicas, com interstício de

50 metros anies dos radares". Usurrração da

competência exclusiva do chefe do Poder Executivo.
Vício de iniciativa. Ausência. ademais. de previsão

orçamentária. Afionta aos artigos 5o, 37 e ,17. II e XlV.
c.c. 144, todos da Constituição Estadual. Precedentes do

Orgão Especial. Ação procedente. (Tribunal de justiça do
Estado de São Paulo, Ação Direta de

lnconstitucionalidade no 0048920-88.2012.8.26.0000,

Relator Elliot Akel, 2510712012) (Grifo nossos).

a

\\
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qbflgS!éUS_qfuSçSL de pluca nos postos de aÍendimento

ctos trstrurios do ,si,çenru lico de saúde no município
dc Muuti"). InconsÍitucionolidade manifesta, nor crisr
ohrigacões e se imiscuir em muÍériu organizucionol. de

comoetêncio exclusivo do Poder Executivo.
Descobimento. Vício de iniciativo. Desrespeito aos

artigos 5o, caput, 25 e 144 da Constituição do Estado.

Ação procedente." (-l-ribunal de Justiça do Estado de São

Paulo, ADI 21868167120148260000. Relator Borelli
Tlromaz, Data do Julgamento: lll03l20l5). (Grifos
nossos)

Atenciosamente.

ANTONIO SH AIACYDA
Prefeito Municipal

DESPACHO

(-

r)
t
a
IÊBarbosa

Frr:sióente I

.1BT(ê tGEI

3

tl

Por tais razões, as quais submeto à elevada

aprcciação dos ilustres membros clessa Câmara. oponho veto ao Autógrafb Projeto de

Lei n" 2-{6 de 2019. apresentando mcus cordiais protestos de elevada estinta e distinta
consideração.

/,

A Sua Excelência RICARDO MESSIAS BARBOSA
Presidente da Cârnara Municipal cle Mairiporà
Mairiporã - SP.

r-lt 2t'.{
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DO DOCUMENTO lvrro rorAl
Projeto de Lei no 246/2079

le."f"itr.u lttunicipal de Mairiporã

DATA tt/tt/2079 - Lt:26 lsrrurçÃo ABERTO

REMETÊNTE Procuradoria lurídica
!orsrrnorÁ*ro

Comissão de Justiça, Legislação e
Redação

orscnrçÃo PARAGRAFOS)NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER (ART. 250 E SEUS

-D 4lonxig w{tü rc[ffar rurdalrrru1§|" üi6a W

1 92.168.1 .49/legislativoweb/tramite.asp?pSelecao=2&pTipoDoc=1 7&pTipoDocAux=0&pAno=2019&pNumero=5&pOrigem=2 1t1
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Estado de São Paulo

PARECnn tÉcNrco yunÍolco
cHEFE DA PRocuRADoRrA ;unÍolca

A Pedido do Presidente da Comissão de Constituição e

Justiça, segue paÍecer deste Procurado\ 
^cerca. 

do Projeto de ki 246 de 2019, cuja
autoria é do Vereador Ricardo Messias Barbosa.

Trata-se de P§eto de Lei que dispõe afrxaçío de placas
contendo o número do conselho tutelar nos estabelecimentos púbücos e pdvados do
Município de Maidporã.

Portanto, segue como penso.

sEçÃo il
66DAS ATRIBUIÇÕES CONJUNTAS DA CÂMARA
MUNICIPAL E PREFEITO

Ârtigo 8" - Cabe àCãrnaru Municipat com a sanção do
Prefeito, dispor sobre todas as matérias de
competência do Município e especialmente:

I - as previstas nos artigos 30, 145, 165 e 182 da
Constituição Federal e 19 da Constituição Estadual;

II - autoizat ou apÍovar convênios, acordos ou
contratos de que resultem paÍa, o Município encargos
não previstos na lei orçamentária;

III - delimitar o perímetro urbano;

IV - dar nome aos próprios, vias e logradouros
públicos, assim como modificá-los.,

Mtrnicipaf e Artig,o 30 da
Conforme se observa o Artigo 8" da Lei Orgânica
Constituição Federal, â competência NÃO E PRIVÂTIVA

1r

do Prefeito Municipal, devendo não só o mesmo seguir a da Lei

,
,
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Estado de São Paulo

Orgânica Municipal como da Constituição Federal, a qorl tleveria ter tomado
conhecimento aÍrtes de sua posse ao caÍ[í) eletivo que foi conduzido pelo "povo".

Mas ainda assim, a Constituição Federal de 1988, dispõe
sobre o mesmo tema eÍn seu Artigo 30, I, senão veiamos:

c'AÍt 30. Compete aos Municípios:

I - Iegislar sobre assuntos de interesse local"

Assim, superada a questão a de quem pode legislar sobre os
assuntos de interesse local, veio que há enorme eqúvoco do Prefeito Municipal ao
aduzrr que sua competência seria privativa, pois, resta claro que há interesse local,
devendo assim o Prefeito Municipal respeitar a Càmara Municipal que editou Lei com
o único intuito de proteger o Povo desta Cidade e aos que dela {,azem sua moradia.

DO EXEMPLO pE OUTROS LOCATS QUE
POSSUEM LEI IDÊNTICA E DO BRASIL

BRASIL - I§I FEDERÂL

I-et12;A0.ô/ZWg (em anexo)

MACAT1 - &I

Profeto de ki 92/2016 (em anexo)

GOVERNO DO ESTÂI}O DE GOIÁS

Lei 76.7 33 / 2009 (em anexo)

CURITIBA - PR

L.ei 14.737 /2015 (em anexo)

CÂÀ{PO IÁRGO - PR

2
f

IÊi 2843 / 201,6 (em anexo)



u
IT

Câ.mora fuÍunicrpaf fe fulatnporã
Estado de São Paulo

Dentre outras Leis de outros locais que podedam ser
citadas aqui, mas que não possui sequeÍ necessidade.

As competências legjslativas do município caractenzam-se
pelo princípio da predominància do interesse local, que, apesaÍ de dificil conceituação,
refere-se àqueles interesses que disserem respeito mais diretamente às suas

necessidades imediatas.

A atividade legislativa municipal submete-se à Lei Orgânica
dos mturicípios, à qual cabe o importante papel de definir, mesmo que
exempüficadvamente, as matérias de competência legislaúva da Càman, uÍna vez que
a Constituição Federal (aÍtigos 30 e 31) não as exaure, pois usa a expressão interesse
local como catalisador dos assuntos de competência municipal.

Essa frrnção legislativa é exercida pela Càmxa dos
Vereadores, que é o órgão legislativo do município, em colaboração com o prefeito, a

quem cabe também o poder de iniciativa das leis, assim como o poder de sancionáJas
e promulgá-las, nos temos propostos como modelo, pelo processo legfslativo federal.

Entende, portaÍlto, este Procurador Jurídico que a referida
Lei, além jâ ter sido sancionada pelo então Presidente LUIS INACIO LUDA DA
SILVA, quando então Presidente do Brasil no ano de 2009, aqui no Município de
Mairiporã é de suma importância, portmto, tÍata-se de ki totalmente perdnente e

l.gul, os quais diversos mtrnicípios iá vem assim adotando â mesma medida, e de
forma nenhuma é inconstirucional.

O que me pârece é que falta disposição do Prefeito
Municipal em apoiar os Vereadores desta Casa de [,eis, e o que nos parece é que se

tnta apetas de uma "disputa de podef, de quem pode, ou quem não pode.

Àssim, tenho que o referido Veto do Prefeito Municip^l é

totalmente inapropriado, e assim vai de encontro com os interesses locais do
Mtrnicípio, e não veio neste caso invasão de prerrogptiv4 até porque o Artigo 30 da
Constituição Federaf permite que ambos os podeÍes possam trabdhar em coniunto.

Portanto, deve o PLENÁRfO desta

3

derrubar o veto aposto pelo Prefeito
IS,

t

,

DA CONCLUSÃO
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PROCEDIMENTO PARÂ DERRUBAR O VETO CASO OS VEREÂDORES
BNtBNoeu NpcrssÁnro

Conforme entendimento do Regimento Intemo, segue a
sua aplicação.

O Artigo 247 do Regimento Intemo desta Casa de Leis,
senão vejamos:

DOS PROCESSOS DE VOTAçaO

«Artigo 211- Os processos de votagão são:

§ 7" - O processo de votação secÍeta será utilizado nos
seguintes casos:

d) no exame de veto aposto pelo Prefeito."

CAPÍTULO VDO WTO

*Attigo 250 - Se o Prefeito tiver exercido o direito do
veto, parcial ou total, dentro do prazo de quinze dias
úteis, contados da data do rccebimento do respectivo
autógrafo, por julgar o proieto inconstitucional, ilegal
ou contrário ao interesse púbüco, o Prcsidente da
Câmara deverá, dentro de quaÍenta e oito horas,
receber comunicação do aludido ato.

§ 7" - O veto só podení ser reieitado pelo voto da
maioria absoluta dos membros da Câmara, em votação
poÍ escrutínio secretol »

CONCEITO DE MAIORIA ABSOLUTA

Maioria Absoluta: Celso Ribeiro Bastos, no livro
"Comentários à Constituição do Brasif', 4" volume, tomo I, ed. Saraiva, 1995, p.44,
questiona em que consiste a maiotria absoluta e ao responder afirma que "a maioria
absoluta vem a set o equiualente a mais da metade dos integrantes do órgão.

5

Este número eguiualerá à metade dos membros mais um quando se tratar de

t
I

t
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número paÍ. Em caso contrário, basta gue seja o número inteirc
imediatamente posterior à metade."

Neste caso, aMuona Absoluta pata esta Casa tle l,eis de
Mairiporã, é a quantidade de METADE + UM, qual seia:6 +1, assim, temos que a
Maioria Absoluta são 07 (sete) votos, ou 07 (sete) Vereadores.

Mairiporã,A5/02/2020

ED

CHEFE RIÂJURÍDICA
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LEGTSLAÇÃo creoA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da lnformação Legislaüva - CELEG

Serviço de Tratamento da lnformação Legislativa - SETIL
Seçáo de Legislação Citada - SELEC

LEI N" 12.003, DE 29 DE JULHO DE 2OO9

Dispõe sobre a criação de número telefônico
para uso exclusivo dos Conselhos Tutelares.

O PRESIDETTITE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a reserva de número telefônico de 3 (três)
algarismos, de abrangência nacional, para uso exclusivo dos Conselhos Tutelares.

Art.2" A autoridade federal de telecornunicações, analisados os aspectos técnicos
e administrativos, indicará número telefônico de 3 (três) algarismos, a ser adotado em todo o
País, para uso exclusivo dos Conselhos Tutelares.

Art. 3" 0 número teleffinico deve ser divulgado nas listas telefônicas e contas

teleffinicas dos serviços de telefonia fixa comutada e móvel pessoal.

Art. 4" Esta ki entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de julho de 2009; 188" da Independência e l21o da República.

LIJIZTNÁCTO LULA DA SILVA
Helio Costa

FIM DO DOGUMENTO

Coordeoaçào de Comissõcs Pcmruncntes

CONFERE COM O ORIGINAL
-DECOM -PJl59
AUTENTICADO

PL479212016
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.O 4.792, DE 2A16
(Do Sr. Rômulo Gouveia)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, nas escolas de educação
básica de todo o País, de placas contendo o número telefônico de uso
exclusivo dos Conselhos Tutelares.

DESPACHO:
APENSE-SE A(AO) PL-1 41 41201 5.

APRECTAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissóes - Art. 24 ll

PUBLTCAçÃO rNrCrAL
Art. 137, caput - RICD
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Cmdeaação rle Comissõcs Pcrmancntes - DECOM - P-?159

CONTERE COM O ORIGINAL AUTENTICÀDO
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1" Ficam as escolas públicas e privadas de
educação básica de todo o País obrigadas a fixar placa
informativa com o número teleÍônico de 3 (três) algarismos de uso
exclusivo dos Conselho Tütelares.

Parágrafo unico. A placa deverá ser Íixada
em local de ampla visibilidade para toda a
comunidade escolar, junto à entrada princípal do
estabelecimento escolar.

Art. 2" Esta lei entra em ügor na data de sua
publicação.

JUSTTFTCAçÃO

Em 29 de julho de 20O9, foi a sancionada a [,ei
n" 12.003, que dispõe sobre a criação de número telefônico para
uso exclusivo dos Conselhos T\rtelares.

No Projeto de ki n" 1.870, de 2O03, gü€ deu
origem à citada norÍna legal, justiÍicava-se que:

"Os Conselhos Tutelares, ôrgãos responsdueis por
zelar pelos direitos da cianÇa e do adolescente,
em que pese os extraordindrios seruiços que jd
prestam à sociedade, enfrentam diftculdades para-
identiftcar e acompanhar as situações em que tais
direitos estejam sendo ui.olados. Em muitas
localidades ndo dispõem sequer de linhas
telefonbas para. que as pessoa^s possam noüftcar
ocorrências, ott uülizam linhols compartilhadas
com outras repartições públbas. Tal situaçdo,
além de dificultar o acesso ao Conselho,
prejudicam o sigilo com que deuem ser tratados
muitos dos casos relatados.'

Cmrdenação de Comissõcs Permanenres - DECOM - P_7159

CONFERE COM O ORIGINÀI ÀUTENTICADO

PL4792DAft
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A ideia, com a aprovação da norrna, era oferecer
maior dilrulgação do trabalho dos Conselhos Tütelares, bem como
facilitar o acesso a essas instituições, tal como ocorre com o
Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar.

Nâo obstante, ainda são necessárias novas
medidas que cumpram esses objetivos para fazer frente ao
enor:rne número de casos de violências contra crianças e
adolescentes.

Segundo a Secretaria Nacional de Direitos
Humanos, a violência sexual é a quarta violaçáo mais recorrente
contra crianças e adolescentes denunciada no Disque Direitos
Humanos. O Disque 100, um serviço mantido pela SDH, nos três
primeiros meses de 2015, registrou 4.480 denúncias de casos de
violência sexual, o que representa 2lo/o das mais de 20 mil
demandas relacionadas a violações de direitos da população
infanto-juvenil.

Há, no entanto, muitas outras violências
cometidas contra crianças e adolescentes, agressão fisica,
psicológica, discriminação, negligência e maus-tratos, castigos
corporais e humilhantes; negligências; entre as facetas que a
violência assume em alguns lares. Seguramente a melhor forma
de tratar esses problemas é impedindo que ocorram. Para isso, a
informação sobre como alcançar o Conselho Ttrtelar pode ser
valiosa e deve ser de amplo acesso para toda a comunidade
escolar.

Por estas razões convidamos os nobres pares a
apoiar a presente proposta.

Sala das Sessões, em 22 de março 2OL6

Deputado nÔuULo GOIIVEIA
PSD/PB

Coordenação dc Comissões Pcrrrancntes - DECOM - P-7159

CONTERE COM O ORIGINÀL AUTENTICADO
PL4792nO16



PROJETO DE LEI 9212016

Dispõe acerca da afixação de placa informando o número
telefônico do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino
publico e privado, e dá outras providências.
26 DE DEZEMBRO DE 20í6

A Câmara Municipal de Macaé, no uso de suas atribuições legais,

Delibera:

Art. 1o Os estabelecimentos de ensino público e privado do Município de Macaé deverão Íixar, em

local visível e de fácil acesso, placa com o número do Conselho Tutelar da respectiva\r'.
clrcunscnçao.

Parágrafo único. Havendo mudança do número de telefone do conselho Tutelar, os
estabelecimentos de ensino mencionados no caput deste artigo deverão atualizar as placas.

Art. 2(, A placa de que trata o artigo ío desta Lei deverá possuir:

| - dimensôes mínimas de 0,80m x 0,50m;

!l- ser legível, com caracteres compatíveis;

lll - ser fixada em locais de Íácil visualização ao público em geral.

Art. 30 Os estabelecimentos mencionados na presente Lei terão o prazo de 60 (sessenta) dias, a
partir da publicação para Íixar as placas inÍormativas.

Art. 40 O descumprimento desta Lei , por parte de estabelecimento de ensino privado, acanetará
multa equivalente a 50 (cinquenta) URM por dia.

Zé
fr
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Art. 5o O Poder Executivo Municipal poderá designar órgão responsável para fiscalizar o Íiel

cumprimento desta Lei.

Art. 60 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2016.

Júlio Gésar de Barros

Vereador-autor
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GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
Gabinete Civil da Governadoria

Superintendência de Legislação

LEI NO 16.733, DE 06 DE OUTUBRO DE 2009.

Obriga afixação de placa informativa contendo o número
do telefone do Disque Denúncía do Conselho Tutelar da
Criança e do Adolescente.

A ASSEMBLEIA LEGISLATÍVA DO ESTADO DE GOÁS, nos termo.s do art. 10 da
Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1" Obriga afixação de placa informativa contendo o número do telefone do Disque
Denúncia do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, em todas as instituições de ensino da rede
estadual de educação.

Parágrafo único. As instituições de ensino mencionadas no capuÍ devem ter no mÍnimo 2
(duas) placas informativas, afixadas em localvisÍvele de fácil a@sso aos estudantes.

Art. ? Esta Lei entra em ügor na data da sua publicação.

PALACp DO GOVERNO DO ESTADO DE GOÁS, em Goiânia, 06 de outubro de 2009,
121" da República.

ALCIDES RODRIGUES FILHO
Milca Severino Pereira

(D.o. de 13-1G.2009)

EsÍe Íexlo não subsÍtlui o publicado no D O. cie 13-10-2009.
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(DO-Curitiba DE í3-10-20í5)

ESTABELECIMENTO DE ENSINO - AÍixação de Gartaz - ilunicípio de Guritiba

Estabeleclmentos de ensino deverão afixar cartaz informando o número do Conselho Tutelar
O referido Ato determina gue as rnsÍiÍuições de ensino são obrigadas a afixar cartaz em local visível, informando o

número telefânico do Conselho Tutelar. O descumprimento desta Lei por parte de esÍaóele cimentos privados sujeitará
o infrator às penalidades previsÍas neste ÁÍo.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA, aprovou e eu, Prefeito Municipat,
sanciono a seguinte lei:
Art. 1'Todos os estabelecimentos de ensino regular do Município de Curitiba, privados ou públicos, devem afixar em
local visível, de forma destacada e legível, cartazes com a divulgação do número do telefone do Conselho Tutelar,
bem como do Conselho Tutelar de sua circunscriçáo designado pela ANATEL.
Parágraio único. A alteraçáo nos teleÍones mencionados no caput deste artigo obriga os referidos estabelecimentos a
alterarem e atualizarem os cartazes no prazo de até 30 (trinta) dias da publicação do ato de alteração pela Agência
Nacional de Telecomunicaçôes - ANATEL, ou a gue vier a substituí-la.
Art.2" A placa de que trata o caput deste artigo deve:
l- possuir dimensões mínimas de 0,80 m X 0,50 m;
ll- ser legível com caracteres compatíveis;
lll- ser afixada em locais de fácilvisualização ao público em geral.
Parágrafo único. Os cartazes podem ser de qualquer tipo de material contendo letras compatíveis com o tamanho do

\-/CArlAz',
Art. 3" O cartaz de divulgaçáo será aÍixado permanentemente, mesmo nos períodos de férias escolares.
Art. 4" O descumprimento desta lei por parte de estabelecimentos privados acarretará aos estabelecimentos as
seguintes penalidades:
l- multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento;
ll- suspensão das atividades pelo período de 60 (sessenta) dias, na reincidência;
lll- cancelamento da licença de funcionamento para o caso da infração persistir.
Parágrafo único. A multa de que trata o inciso I deste artigo será atualizada anualmente pela variação do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada
no exercício anterior, sendo gue, no caso de extinçáo deste índice, será adotado outro índice criado pela legislação
federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.
Art. 5' O descumprimento da presente lei em estabelecimentos da rede pública municipal caracteriza infraçáo
disciplinar.
Art. 6' Os estabelecimentos mencionados na presente lei teráo o prazo de 60 (sessenta) dias a partir da publicação
para afixar a placa com divulgação do número de telefone do Conselho Tutelar.
Art. 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gustavo Bonato Fruet: Prefeito Municipal
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LEI NO 2843,30 DE NOVEMBRO DE 2016.

Determina afixação de carlaz
informando o número telefônico do
Gonselho Tutelar nos
estabelecimentos de ensino público e
privado no Município de Campo Largo
e dá outras providências.

N CÂNANNE MUNICTPAL DE CAMPO LARGO, EStAdO dO PArANá, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. I' Todos os estabelecimentos de ensino regular do Município de Carnpo largo, privados ou
públicos, deverão afixar em local visível, de forma destacada e legível, cartazes com a diwlgação do
número de telefone de emergência do Conselho Tutelat bem como do Conselho Tutelar de sua
circunscrição, designado pela ANATEL.

AÍt. ? A placa de que tatá o caput deste artigo deverá:

I - possuir dimensões mínimas de 0,80m x 0,50m;

ll - ser legível com caracteres compatíveis;

lll - ser afixada em locais de fácil visualização ao público em geral.

Parágrafo úníco. Os cartazes poderáo ser de qualquer tipo de material contendo letras compatíveis
com o tamanho do cartaz.

AÉ. 30

escolares

O c'artaz de diwlgaçáo será afixado permanentemente, mesmo nos períodos de férias

Para os efeitos desta Lei, aplica-se o disposto no caput aos estabelecimentos de ensino púbicoArt.4'

e privado do Município de Campo Largo.

A.t. 5c O descumprimento da presente lei em estabelecimentos da rede pública e privada do MunicÍpio
caraclenza infração disciplinar.

tut. ep Os estabelecimentm mencionados na presente Leiterão o prazo de 60 (sessenta) dias a partir
da publicação para afixar a placa com a divulgação do número de telefone do Conselho Tutelar,

AÉ.7C Esta Lei entra em ügor, na data de sua publicaçáo.

Edifício da Prefeitura Municipalde campo Largo, em 30 de novembro de 2016.



AFFONSO PORTUGAL GUIMARÃES
Frefeito Municipal
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Esta{o f,e São Qaufo

oricro No s4/2020

Mairiporã, 12 de fevereiro de 2020

Assunto: comunica vetos rejeitados

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Atendendo ao disposto no § 5o do art. 49 da LOÍvl, comunicamos que na 2
Reunião ordinária foram rejeitados os vETos ToTAls Aos PRoJETOS DE LEI Nos222,223,230,232,246,2ss e 263t2019 e o vETo pARCIAL Ao pRoJETo DE LEt
COIVPLEIVENTAR No 10/2018, conforme relação abaixo:

r PROJETO DE LEI No 22212019 - Proíbe o uso de placas informativas, impressão em bilhetes
ou cupons, em estacionamento e ou similares com os seguintes dizeres: ',Não nos
responsabilizamos por danos materiais e ou objetos deixados no interior do veículo',, e dá
outras providências (copia anexa).
PROJETO DE LEI No 22312019 - Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de transporte
colettvo urbano a divulgarem no letreiro frontal avisos de roubo ou furto e outras ocorrências
criminais e dá outras providências (copia anexa).
PROJETO DE LEI No 230/2019 - Dispõe sobre a criação dos §§ 4o, So e 6o ao art. 1o da Lei no
3.013, de 31 de maio de 2010 (copia anexa).
PROJETO DE LEI No 23212019 - Dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento
exclusivo para veículos de transporte escolar em frente às creches e escolas de ensino
fundamental e médio, e dá outras providências (copia anexa).
PROJETO DE LEI N" 246/2019 -Obriga os estabelecimentos públicos e privados de ensino
do Município de Ít/lairiporã, a afixarem placa informando o número do telefone do Conselho
Tutelar e dá outras providências (copia anexa).
PROJETO DE LEI No 255/2019 - Dispõe sobre a preferência de idosos, mulheres grávidas ou
com criança de colo e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos assentos do
transporte coletivo (copia anexa).
PROJETO DE LEI No 263/2019 - lnstitui, no âmbito do Í\rlunicípio de Mairiporã, o projeto A
Câmara vai à Escola (copia anexa).
PRoJETo DE LEI COMPLEIVIENTAR N' 10/2018 - lnstitui o Codigo de obras e EdificaçÕes
e dá outras providências (copia anexa).

Respeitosamente

R DO SIAS BARBOSA

Câ.mcffa fuÍ-unictpaf fe %_atrtporã

residente DEPTC ADíM
Recpbi e .13 I ,.i, lâü Lo
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Ramos
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a

a

a

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura tVunicipal de tVlairiporã

SEC-DLP/ Matricula 32gg


