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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 579/13 
Dispõe sobre a divulgação do Disque 100 nos impressos da Secretaria Municipal de 

Educação, bem como nos livros e cadernos distribuídos aos alunos da Rede Municipal de 
Ensino. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Deverá ser divulgada, nos impressos da Secretaria Municipal de Educação e 
nos livros e cadernos distribuídos aos alunos da Rede Municipal de Ensino, a seguinte 
mensagem: "Disque 100 - denúncia de abuso e exploração contra criança e adolescente. Você 
fica no anonimato". 

Parágrafo único. O texto contido na mensagem referida no "caput" deverá ser 
apresentado de forma a possibilitar sua fácil visualização e leitura. 

Art. 2º A implantação do disposto nesta lei dar-se-á de forma progressiva, subordinada 
à existência de condições técnicas e à sua viabilidade econômica, a critério do Executivo. 

Art. 3º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/12/2015, p. 113 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

 
PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA; COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; E COMISSÃO 
DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0579/2013. 

Trata-se de Substitutivo apresentado pelo nobre vereador, em Plenário, ao projeto de 
lei nº 0579/13, de iniciativa da nobre Vereadora Noemi Nonato, que dispõe sobre a divulgação 
do disque 100 nos impressos da Secretaria Municipal de Educação, bem como nos cadernos e 
livros distribuídos pela Rede Municipal de Ensino. 

O substitutivo apresentado aprimora a proposta original e pode prosperar. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no art. 37, caput, 
da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos, inexistindo, ainda, 
qualquer impedimento para a iniciativa de projetos de lei que versem sobre a matéria em 
questão. 

Com efeito, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição Federal 
compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica 
redação no art. 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 

http://www.camara.sp.gov.br/


Câmara Municipal de São Paulo Substitutivo - PL 0579/2013 
Secretaria de Documentação Página 2 de 3 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

Convém lembrar que as crianças e os adolescentes enquadram-se entre aqueles 
sujeitos especiais - assim como os idosos e as pessoas portadoras de necessidades especiais 
- aos quais o ordenamento jurídico determina que seja dada proteção especial. Exatamente 
neste sentido dispõem o art. 227 da Constituição Federal e o art. 7º, parágrafo único da Lei 
Orgânica do Município, este último estabelecendo que a criança e o adolescente são 
considerados prioridade absoluta do Município. 

Também não é demais lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina 
em seu art. 4º o dever do Poder Público de assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos 
direitos fundamentais das crianças, dentre os quais destacam-se o direito à vida, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Cumpre ponderar que a propositura visa apenas divulgar o "Disque 100", número 
nacional de combate à violência e ao abuso sexual contra a criança e o adolescente, nos 
impressos costumeiramente emitidos pela Secretaria de Educação. 

O projeto não cria serviço específico, na medida em que cuida apenas de determinar a 
divulgação do "Disque 100" nos impressos da Secretaria, bem como nos livros e cadernos 
escolares, limitando-se a impor regra ao serviço público, sem contudo criar ônus continuado, 
nem interferir na sua forma ou funcionamento, hipóteses em que a iniciativa seria privativa do 
Sr. Chefe do Poder Executivo (art. 37, § 2º, IV, da Lei Orgânica do Município, combinado com o 
art. 30, V, da Constituição Federal). 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Quanto ao mérito, a Comissão de Administração Pública e a Comissão de Educação, 
Cultura e Esportes entendem inegável o interesse público da proposta, razão pela qual se 
manifestam 

FAVORAVELMENTE ao Substitutivo. 

Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do Substitutivo correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 25/11/2015. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Alfredinho (PT) 

Ari Friedenbach (PHS) 

Conte Lopes (PTB) 

David Soares (PSD) 

George Hato (PMDB) 

Sandra Tadeu (DEM) 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Alessandro Guedes (PT) 

Pastor Edemilson Chaves (PP) 

Jonas Camisa Nova (DEM) 

Valdecir Cabrabom (PTB) 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Reis (PT) 

Toninho Vespoli (PSOL) 

Eliseu Gabriel (PSB) 
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Jair Tatto (PT) 

Milton Leite (DEM) 

Ota (PROS) 

Paulo Fiorilo (PT) 

Ricardo Nunes (PMDB) 
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