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Câmara lvÍ-unicipof fe %orrrporõ
lEstafo [e São Qaufo

Mairiporã, 9 de novembro de 2021

Encam intre-se a(s) Comrssão( ões) de

lustrçô, Leg islação e Redaqão- ÉÉ
Finanças e 0Íça mento--------

rtes----
E
É

Nobres Pares,

Ate nciosamente,

obías e Serviço
Éducaç áô, Cultur a e EsPo

Plaoel. U5o up. farc
Desenv iionômico e

saúde e A

!lai Poíô,

o SILVA FREITAS

ereador
REDE Sustentabilidade

s PÚblicos -
do Solo e Meio Amb.- É

rismo----
cl 0cla

e

I /1 .
de L)-

Apresento à consideraçáo dos nobres colegas o incluso projeto de lei, que Dispóe

sobre a'fixação de placas iiformativas nas unidades públicas e privadas de saúde'

sobre a aaóção de nascituro e dá outras providências, para apreciação e posterior

deliberação de vossas excelências.

Na certeza de poder contar com a imprescindível atenção e colaboração de todos,

subscrevo-me.

DORIEDSON

ó
r

As Suas Excelências os Senhores,
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA TJDO

ú
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Câ.mara ful-unicipat [e %.ornpora

Estafo fe São ?aufo

EXPOSI AODEMOTIVOS

Senhores Vereadores,

oabandonoinfantileumarealidadeeumgrandeproblemanasociedade'Dentre

diversascausasquelevamamáeaabandonarofilhoestáoapobreza,agravidezna

adolescência, a dependência química e a falta de planejamento familiar'

Considerando que a proteçâo integral das crianças está prevista em nossa lei

maior, dispondo no artigo 227 da Constituiçáo federal que "é dever da família' da

sociedade e do Estado assegurar à criança' ao adolescente e ao iovem' com absoluta

prioidade, o direito à vida, à saúde, à alimentação' à educação' ao lazer' à

profissionalização,àcultura,àdignidade,aorespeito,àtiberdadeeàconvivênciafamiliar

ecomunitária,atémdecolocá-losasalvodetodaformadenegligência,disciminaçáo,

exploração, violência, crueldade e opressão'"' na Lei No 8 069/90 Estatuto da Criança e

do Adolescente, dentre outras diversas normativas no ordenamento juridico'

Recentemente,noâmbitomunicipal,aprovamosaLeino4'Q6212021'que"Dispoe

sobre os princípios e diretrizes para a elaboração e implementação das Políticas Públicas

pelaPrimeiralnfâncianoMunicipiodeMairiporá,,oquecorroboracomanecessidadede

assegurar os diretos das crianças em sua integralidade'

Portanto, a presente proposição objetiva proteger os nascituros cujas máes

encontrem muitas dificuldades para criá-los, bem como para lhes proporcionar uma vida

segura e digna

Saliente-sequenãosetratadeestimularadoaçãodessascrianças'masslm'

evitararealizaçãodeabordoouoabandono,buscandoconscientizareinformaras

gestantes que o aborto, o abandono e a venda de crianças são crimes e' caso os pais

decidam que não tenham intenção de permanecer com a criança' não coloquem suas

vidas em risco e sim as entreguem para adoçáo'

I
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Câ.mara ful-unicipat fe %orriporõ
lEsto[o [e São cPaub

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 8o, dispÕe que "as

gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão

obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da lnfância e da Juventude". Determina esse

diploma legal tambem, que deve ser prestada assistência psicológica após tal

manifestação.

A falta de informação e conhecimento sobre a legislação em vigor faz com que as

mulheres que não pretendem permanecer com as crianças coloquem suas vidas e as

dos bebês em risco.

Destaque-se que é importante acabar com tabus e preconceitos com as mães que

decidem doar seus filhos: entregar um filho para adoção não é crime, mas o aborto e o

abandono de incapaz, sim.

Por fim, este vereador, sendo porta-voz do povo de Mairiporã, é instrumento de

boas práticas para o desenvolvimento da cidade e conectado com as pessoas que

dedicam suas vidas na luta por causas maiores, náo poderia deixar de mencionar a

incentivadora por esta propositura, a cidadã Cecília de Albuquerque Coimbra, advogada,

Diretora Jurídica da AGAESP, Diretora Jurídica do grupo de Apoio à Adoção de Mairiporã

e Presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da 129o OAB-SP.

"Plenário 27 de Março", I de novembro de 21

DORIEDSON SILVA FREITAS

Vereador
REDE Sustentabilidade

GV/S E C- D LP.I\,,I II\,'IC
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lEsta[o [e São Qaufo

PROJETO DE LEI N" 92 DE 2021

Dispõe sobre a fixação de placas informativas nas

unidades públicas e privadas de saúde, sobre a

adoção de nascituro e dá outras providências.

(Autor: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

a cÂmnna MUNtctpAL oe marruponÃ ApRovA:

Art. ío Ficam as unidqdes públicas de saúde autorizadas e as unidades de saúde

privadas obrigadas a fixar plácas informativas, em locais de fácil visualizaçâo, contendo

os seguintes dizeres: "A entrega de filho para a adoção, mesmo durante a gravidez, não

é crime. Caso você queira fazê-la, ou conheça alguém nesta situação, procure a Vara

da Infância e da Juventude. Alem de legal, o procedimento é sigiloso."

Parágrafo único. As placas informativas previstas no caput do art. 10 devem

conter, ainda, endereço e teleÍone atualizados da Vara da lnfância e da Juventude da

Comarca ou Foro Regional. I

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.

"Plenário 27 de Março 9 de nove bro de 2021 .

DORIEdSON
Vereador

REDE Sustentabilidade

I
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LVA FREITAS
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D S L ISLA E DAOP

Parecer ao Projeto de Lei f 9212021, que "Dispõe sobre a fixação de placas

iítor*"tii^ nai unidades públicas e privadas de saúde, sobre a adoção de nascituro
','dá 

orrro, prouidências", par:a deliberação de Vossa Excelência e dignos Pares'

I-nnr,ltóRIo

O Executivo Municipal propõe a matéria em tela que consolida a legislação que

Airp* ,"U." a firação aÉ pfu.* informativas nas unidades públicas e privadas de

saúte, sobre a adoção de nascituro e dá outras providências'

tI- VOTO DO RELATOR

constitucional, podendo o *á, rxl"#ffi,f;fli"H,ffiu,le'al' 
re'imental e

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão qualquer

óbice as normas legais, que disciplinam o objeto da propositura'

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e

lógico a mesma se encontra perfeita.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela sua

constitucionalidade e legalidade.

É o meu parecer.

Plenario "27 de março",23 de novembro de 2021'

---Z--'

ANDO RACHAS RIBEIRO

/Frr

Relator

I
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Estafo fe São Qaufo

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 22 de

novembro de 2021, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente

pelaaprovaçãodoProjetodeLein.g2t2o2l.QuantoaoméritocabeaosSenhores
Vereaàores a decisão final. Não havendo mais nada a ser tÍatado, encerrou-se a

presente Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes os

Senhores Vereadores: Eliomar da Silva Oliveira, Dr' Femando Rachas Ribeiro e

COMISSAOPERMANENTE DE JUSTICA. LEGISLACÃO f, REDACÃO

Juvenildo de Oliveira Dantas

Plenrírio "27 de maryo",23 de novembro de2021.

Juvenildo de Oliveira Dantas
Presidente

Eliomar Silva Oliveira
v idente

ernando Rachas Ribeiro
Secretário

/Rgs
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Câmara fuí-unicipat fe %-ainpo
Estalo fe São Qaub

colvtrssÃo pERMANENTE DE SAúoe e nsStsrÊrucn soctAL

Parecer ao Proieto de Lei ..no 
g2t2021, que Dispõe sobre fixação de placas

informativas nas unidades públicas e privadas de saúde sobre a ado$o de nasclturo
e dá outras providências.

I - RELATORIO

O Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas propÕe a
materia em tela que consolida a legislaçáo que dispôe sobre a "fixaçáo de placas
informativas nas unidades públicas e privadas de saúde, sobre a adoçá-o de nascituro
e dá outras providências."

II- VOTO DO RELATOR

A proposta do Vereador visa proteger os nascituros cujas
máes encontrem muitas dificuldades para cria-los, bem como para lhes proporcionar
uma vida segura e digna..

fal iniciativa busca evitar a realização de aborto ou
abandono, buscando conscientizar e informar as gestantes que o áborto, o abandono
e a venda de crianças são crimes e, caso os pais decidam náo ficar com a criança,
náo coloquem suas vidas em risco e sim as entreguem para adoçáo.

Portanto, este Relator
oportunidade da aprovaçâo total da matéria.

opina pela conveniência e

A decisão quanto ao mérito ficará a critério do Soberano
Plená rio.

É o meu parecer.

Plenário "27 de março",03 de dezembro de 2021.

Va
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Esto[o fe São Qaufo

COMISSAO PERMANENTE DE SAúoe e asstsrÊucra soctet

Plenário "27 de marco 03 de dezembro de 2021.

V ect n
P id

Marco iro Santos
nte

Nilber Souza
Se re

Câ.mara lvl-unicipat fe ful-amp

o

/Japc
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A Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social em reunião de 03 de
dezembro de 2021 , considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente
pela aprovação do Projeto de Lei no 9212021. Quanto ao mérito cabe aos Senhores
Vereadores a decisão final. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a
presente Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes
os Senhores Vereadores: Marco Antonio Ribeiro Santos, Nilber Rosemberg Ladeia de
Souza e Valdeci Fernandes.
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loispae soure
Jsaúde, sobre

a fixação de placas informativas nas unidades públicas e privadas de
a adoção de nascituro e dá outras providências.

ssuNTo:

lOon"Oron Antonio da Silva FreitasUTOR:

DATA 8/t2/2O2L - 7L:37 prruaçÃo ABERTO

REMETENTE curadoria -lurídica ESTINÂÍARIO Comissão de Saúde e Assistência
Social

DEScPTÇÃo NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER

DAÍA L8/LL/2O21 - 13:33 Frru^çÃ" ABERTO

REMETENÍE
Comissão de lustiça, Legíslação e
Redação F

ESTINATARIO Fernando Rachas Ribeiro

DEscRrçÃo relator vereador Nando

DATA 78/ ttl202t - 13:26 FITUAçAO ABERTO

RElr{EÍENTE
Comissão de Justiça, Legislação e
Redação lo.rrrnorÁ*ro

Fernando Rachas Ribeiro

DESCRIçAO relator vereador Nando

DATÀ |0/II/202L - r7i0 FITUAçÃo ABERTO

REMETENT€ Secretaria da Câmara FESTINATARIO
omissão de lustiça, Legislação e

a o
DEscRrcÃo

«g §À- \lN§rJ0o .-\ÍY\Jrô(^F

{,q t\\,§\ zpocv: o
õslÀ!

tf *Àrco cr'.cr,..\

ful*,i:s."o rgs-

ar'§ \ÁLl§-

Sor.^.cl.r- \r e,roo+iUsitc.'o

nfuforu. Vorlgsr:i § uxrlo-<l,r

DAÍA IA/77/2O2L - 13:35 §rrueçÃo

REMETENTE
Comissão de lustiça, Legislação e
Be@ç& lo"rrrnori*ro Eliomar da Silva Oliveira

DEscRrçÃo relator vereador Eliomar

DATA ta/17/2o2L - 73:32 AçAO ABERTO

REMETENTE
Comissão de Justiça, Legislação e
Redação FSTINATARIO Fernando Rachas Ribeiro

DESCRIçAO relator vereador Eliomar

I

ABERTO
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CAMARA MUNICIPAL DE MAiRIPÜRA

Tipo:
Nlaicria Simples

Statu§:
FECHADA

Comentários:
Votãção e,lcerrada

i-'rojetc.s Votados

I nício:
74l12l20zl 2.4:49 23

Votos:
S:12 i N:0 | A:0

Fim:
l4i12i)02\ 2 0:50:01

Resultado:
APROVA}'

pp.oJETo DE LEI Ns 9212021 - DORIEDSON
l]roji-tc re

Do, I
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j _\ r,

Seniei riilbe,to

ívlôi.:rnr'c rô 5erra

Elio,rr,:,

il rj i-ia rr: a s

:\1,:iLr 11t í: i

Partido da Socral Oemocracia Brasili:ii.]
(PSDB)

Partido Social Denrocráiico iPS i, j

PaÊido Soiralista Brasileiro (PS3 )

r.ep1!biicano (REPUBLICAN)

Partido Sc.ial Denrocrático iPSDI

-_ t _

Sitr

Pârlà nrêfltãa IPô.tido ttc

Republicano {REPtJBLICAN)

Partidc Sociàlista Brâsileiro (PSB) 5im

Valdeci Aüérica

Dr tlandc

N iibef Pertido Liberal (PL)

Rede Sustenla briidade (REDei

Der'!rocratas (DLlvl)

5argênlo Rubão Partido Liberãl (PL)

Partido da Social Den)ocrâcia Erasileira
{PSDB)

5êÍl:,€'' a)i0712t2;t 11:18:46 $;24

{
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Câmara lVí-unicipat fe tuf-cnnporct
Estado [e São cPaufo

oFtcto N" 803/2021

ÍVlairiporã, 15 de dezembro de 202i

Comunicamos que na 44u Reuniáo Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N' 9212021, que Dlspõe sobre a fixação de placas informativas nas unidades
públicas e privadas de saúde, sobre a adoção de nascituro e dá outras providências.

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

Respeitosamente,

MESSI S BARBOSAR

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Presrdente

A Sua Excelência o Senhor
WALID ALI HAMID
Prefeitura [t/unicipal de Mairiporã

SEC.DLP
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Câmaro 9Ví

lEsta[o [e São Qaufo

AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI NO 92DÉ 2021

Dispõe sobre a fixação de placas informativas nas

unidades públicas e privadas de saúde, sobre a

adoção de nascituro e dá outras providências.

(Autor: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

A CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA APROVOU:

Art. 1o Ficam as unidades públicas de saúrde autorizadas e as unidades de saúde

privadas obrigadas a fixar placas informativas, em locais de fácil visualização, contendo

os seguintes dizeres: "A entrega de filho para a adoção, mesmo durante a gravidez, nãcr

é crime. Caso você queira fazê-la, ou conheça alguém nesta situaçào, procure a Vara

da lnfância e da Juventude Além de legal, o procedimento é sigiloso."

Parágrafo único. As placas informativas previstas no caput do art. 1o devem

conter, ainda, endereço e telefone atualizados da Vara da lnfância e da Juventude da

Comarca ou Foro Regional.

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Plenário "27 de Março", 15 de dezembro de 2021

ME§A-ABEI]VA

unicipaf fe %.ornporã{

l^_
n\enaa

MARCIO ALEXAN
1o

O MES IAS BARBOSA
Presidente

oe]--n oe souzaDE OLIVEIRA NILBER
Sec retá rio
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{PREFEITURA MLINICIPAL DE MAIRIPORA
ESTADO DE SÃO PAT]LO

Oficio n" 03312021

Mairiporã 23 de dezembro de 2021 .

Senhor Presidente,

Por ordem do Seúor Prefeito, WALID ALI

HAMID, encaminhamos a Vossa Excelência cópia das Leis n's 4.086, 4.087 e 4.08812021 e

Leis Complementares nos 439,440,441 e 442121, para constar dos arquivos dessa digna Casa

de Leis.

Atenciosamente,

slLVlA slMoES Àrrnàdó dê Ídmà dbnâr
por SIL\,1^ SMoes

LIMA:31 33457 LMA3B345zae8

4898

Assessoria Jurídica Parlamentar Substituta

A Sua Excelência RICARDO MESSIAS BARBOSA
Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã
Mairiporã - SP.


