


 

 

 

 

 

 

Projeto   de      Lei   nº 03/2022 

 

 
EMENTA: “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 

DE DIVULGAÇÃO DO NÚMERO DO TELEFONE DO 

CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DE PLACA, 

CARTAZ OU BANNER, NOS ESTABELECIMENTOS 

DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS”. 

 
 

SENHORES VEREADORES 

 

APRESENTO  A  CONSIDERAÇÃO   DA  CASA  O  SEGUINTE: 

 

 

   Artigo 1º: Todos os estabelecimentos de ensino do Município de 

Jardinópolis, privados ou públicos, deverão afixar na porta de entrada, em local visível, 

placa, cartaz ou banner, com a divulgação do número do telefone do Conselho Tutelar 

local. 

   Parágrafo Primeiro: A placa, cartaz ou banner que trata o caput 

deste artigo deverá ter:                                                                                                                         

I – dimensões mínimas de 0,40cm (quarenta centímetros) x 0,30cm (trinta centímetros). 

II – ser legível com caracteres compatíveis. 

   Parágrafo Segundo: Se houver alteração do telefone mencionado, 

no caput deste artigo, os referidos estabelecimentos devem alterar e atualizar as placas, 

cartazes ou banners, no prazo de até 30 dias. 

   Artigo 2º: Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.      

   Jardinópolis, 08 de Fevereiro de 2022. 

 

 
    (assinado eletronicamente) 

Dalva Cristina Siqueira dos Santos  
         Vereadora  

                            Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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JUSTIFICATIVA 
 

    O presente projeto visa obrigar todos os estabelecimentos de 

ensino do Município de Jardinópolis, privados ou públicos, a afixar na porta de entrada, em 

local visível, placa, cartaz ou banner, com a divulgação do número do telefone do 

Conselho Tutelar local. 

    O objetivo da matéria é propagar o contato direto com o 

conselho e com os conselheiros tutelares, proporcionando mais efetividade ao trabalho, que 

busca a proteção dos interesses das crianças e adolescentes, conforme determina a Lei 

federal 8069/ 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

    Conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente no 

seu Art. 131 (Lei Federal nº 8.096, de 13 de setembro de 1990), o Conselho Tutelar é órgão 

permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

    O Conselho Tutelar age sempre que os direitos de crianças e 

adolescentes se encontrem ameaçados ou violados pela sociedade, estado, pais, 

responsável, ou em razão de sua própria conduta. Em grande parte dos casos a ação ocorre 

através de denúncia, que é anônima e pode ser feita por telefone. 

    A matéria está na esfera de competência do Poder 

Legislativo, pois se trata de interesse local e o Supremo Tribunal Federal (STF) já se 

manifestou pela constitucionalidade de leis de iniciativa do Poder Legislativo que criam 

despesa. 

    Enfim, essa medida simples poderá trazer muitos benefícios à 

população, pois divulgará e tornará mais acessível o Conselho Tutelar, facilitando que este 

órgão tão importante receba denúncias da comunidade sobre o desrespeito aos direitos da 

criança e dos adolescentes. 

    Portanto, conto com o apoio dos ilustres Pares desta Casa 

Legislativa para a sua aprovação. 

 

   Jardinópolis, 08 de Fevereiro de 2022. 

 
                 (assinado eletronicamente) 

Dalva Cristina Siqueira dos Santos  
              Vereadora  

                               Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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