
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 
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Rua Humana, 1167 Centro - PABX: (19) 3885-7700. 
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba - SP 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR 

HELIO ALVES RIBEIRO 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

Arthur Machado Spindola, Vereador à Câmara Municipal de Indaiatuba, vem mui 

respeitosamente à presença de V.Exa, tendo como fulcro o artigo 5°, LV da 

Constituição Federal interpor o presente. 

RECURSO 

em face da decisão proferida pela Vossa Excelência nos Autor do projeto 178/2018, 

com trâmite perante esta Casa, que deixou de receber o mencionado projeto, pelas 

razões passa a expor. 

DO PROJETO 

O projeto dispõe sobre o uso do nome afetivo nos cadastros das instituições • 

escolares, de saúde, cultura e de lazer para crianças e adolescentes que estejam 

sob a guarda de família adotiva. O projeto deixou de ser recebido por Vossa 

Excelência, tendo sido encaminhado parecer nesse sentido a este gabinete em 09 

de outubro do corrente. 

DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO 

Em que pese o respeito ao parecer estabelecido, não há qualquer óbice ao regular 

trâmite do projeto em apreço. 

O parecer alega não ser de iniciativa do poder legislativo tal lei, que invade a 

competência legislativa do poder executivo. Ternos, a nível estadual, a lei 16.785 de 

03 de julho de 2018, que versa exatamente sobre a mesma temática. Se o parecer 

do jurídico da Câmara Municipal de Indaiatuba estivesse correto, como esta lei 

estadual partiu do poder legislativo? 

Além disso, ele alega que não é de competência do municipio legislar sobre 

proteção à infância e adolescência_ Entretanto a própria Constituição Federal, 
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utilizada para tal alegação, traz um posicionamento permissivo no seu artigo 30, 

inciso II: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

[ 

II — suplementar a legislação federal e estadual no que couber . 

Desta maneira, tal proposição vem a complementar as legislações vigentes a nível 

federal e a lei estadual 16785 de 03 de julho de 2018. Com  o presente projeto de lei 

sendo aprovado, estabeleceremos esta mesma dinâmica nas repartições públicas 

municipais que, atualmente, estão em um "ponto cego". 

DO PEDIDO 

Ante o exposto, considerando toda a fundamentação e entendimentos anteriores 

desta casa, requer-se que Vossa Excelência reforme a decisão recorrida e receba o 

projeto de lei 178/2018, de autoria deste Vereador peticionante, determinando o 

regular trâmite do mesmo. 

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 17 de outubro de 2018. 

Arthur Macha•o Spindola 

Vereador 
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PARECER Nº 745, DE 2018 DA REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE. CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E REDAÇÃO E DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, DA CIDADANIA, DA 
PARTICIPAÇÃO E DAS QUESTÕES SOCIAIS, SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 237, DE 2018 	• 

De autoria do nobre Deputado Caio França, o projeto em epígrafe dispõe sobre o uso do 
nome afetivo nos cadastros das instituições escolares, de saúde e de cultura e lazer de crianças 

e adolescentes que estejam sob a guarda de família adotiva. 
O projeto esteve 'em pauta, nos termos regimentais, não recebendo emendas ou 

substitutivos. 
A seguir, após a aprovação do requerimento de tramitação em regime de urgência e com 

base na alínea d, inciso III, do artigo 18, combinado com o artigo 68 do Regimento Interno 
Consolidado, o Senhor Presidente convocou Reunião Conjúnta das Comissões 

supramencionadas. 
Compete-nos, nesta oportunidade, em atendimento às determinações regimentais, analisar 

o projeto. 
A matéria tratada na propositura é de natureza legislativa e e, quanto à iniciativa, de 

competência concorrente: em obediência aos ditames dõs artigos 19, 21, III, e 24, caput, todos. 
da Constituição Estadual, estando ainda de acordo com o artigo 146, III, do regimento já 

citado. 
Quanto ao mérito, consideramos a propositura positiva, pois a utilização'do nome afetivo 

dá à criança e à família o sentido de integração, de pertencimento a um núcleo familiar, 
evitando, também, situações sociais embaraçosas para todos os envolvidos. 

. Diante do exposto, posicionamo-nos favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 237, 

de 2018. 

a) Geraldo Cruz — Relator 
Aprovado como parecer o voto do relator, favorável à proposição. 
Sala das Comissões, em 5/6/2018. 
a) Célia Leão — Presidente 
Geraldo Cruz — Geraldo Cruz — Marta Costa — Marta Costa — Enio Tatto Enia-Tatto — 

Antonio Salim Curiati - Davi Zaia — Gilmar Gimenes — Gilmar Gimenes — Carlos Giannazí — Célia 

Leão—Célia Leão 
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