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O R D E M  D O  D I A  

 

S E S S Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  D E  1 0 / 0 8 / 2 0 2 0  

 

CONVOCADA DURANTE A SESSÃO ORDINÁRIA DESTA DATA 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I -  PROCESSOS CONCLUSOS 

 

01 – Votação das emendas números 04, 05 e 06 do Vereador Luiz Eduardo Nardi (PODEMOS), 

apresentadas no Projeto de Lei nº 62/2020, da Prefeitura Municipal, modificando a Lei nº 

3959/1993, que cria os Conselhos Tutelares no Município de Marília, conforme decisão no 

Mandado de Segurança Cível 1009230-89.2020.8.26.0344. 

Votação maioria absoluta 

       (ver pág.   1   ) 

 

02 – Primeira discussão do Projeto de Lei nº 67/2020, da Mesa da Câmara, modificando a Lei nº 

4130/1995, que dispõe sobre a atividade industrial no Município, passando para 360 dias o prazo 

para a donatária lavrar o registro do título aquisitivo. 

Votação qualificada 

       (ver pág.  5    ) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EMENDA Nº 4 

PROJETO DE LEI Nº 62/2020 

EMENDA – SEGUNDA DISCUSSÃO 

O § 12, do art. 2º, da Lei nº 3959, de 14 de dezembro de 1993, que esta sendo modificado pelo art. 1º do 

projeto, passa a vigora com a seguinte redação: 

 

“§ 12. Com a realização de plantão à distância, quando acionado, o Conselheiro que o 

realizou terá direito a descanso no dia imediatamente posterior, desde que dia de 

funcionamento do Conselho, não significando isto qualquer direito à compensação.” 

(NR) 

 

Câmara Municipal de Marília, em 9 de julho de 2020. 

Luiz Eduardo Nardi (PODEMOS)  

Vereador 

 

EMENDA Nº 5 

PROJETO DE LEI Nº 62/2020 

EMENDA – SEGUNDA DISCUSSÃO 

O caput do art. 2º da Lei nº 3959, de 14 de dezembro de 1993, que esta sendo modificado pelo art. 1º do 

projeto, passa a vigora com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º. Os Conselhos Tutelares prestarão atendimento de forma ininterrupta, ficarão 

abertos à população respeitando-se o horário comercial, assegurando-se um mínimo de 8 

(oito) horas diárias enquanto colegiado, e funcionarão pelo sistema de plantões à 

distância, em rodízio no período noturno, nos feriados e finais de semana.” (NR) 

 

Câmara Municipal de Marília, em 13 de julho de 2020. 

Luiz Eduardo Nardi (PODEMOS)  

Vereador 

 

EMENDA Nº 6 

PROJETO DE LEI Nº 62/2020 

EMENDA – SEGUNDA DISCUSSÃO 
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O § 1º, do art. 2º, da Lei nº 3959, de 14 de dezembro de 1993, que esta sendo modificado pelo art. 1º do 

projeto, passa a vigora com a seguinte redação: 

 

“§ 1º. A jornada de trabalho dos Conselheiros será de 40 (quarenta) horas semanais, sem 

inclusão dos plantões no cômputo das jornadas, exceto quanto ao direito ao descanso no 

dia imediatamente posterior ao plantão, se acionado, ou viagem nos termos do § 13 deste 

artigo.” (NR) 

 

Câmara Municipal de Marília, em 13 de julho de 2020. 

Luiz Eduardo Nardi (PODEMOS)  

Vereador 

 

PROJETO DE LEI Nº 62/2020 
 

Modifica a Lei nº 3959/1993, que cria os Conselhos 

Tutelares no Município de Marília. 

 

A Câmara Municipal de Marília decreta: 

 

Art. 1º. A Lei nº 3959, de 14 de dezembro de 1993, modificada posteriormente, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 

 

“Art. 2º - Os Conselhos Tutelares prestarão atendimento de forma ininterrupta, ficarão 

abertos à população respeitando-se o horário comercial, assegurando-se um mínimo de 8 (oito) 

horas diárias enquanto colegiado, e funcionarão pelo sistema de plantões in loco, em rodízio no 

período noturno, nos feriados e finais de semana. 

 

§ 1º - A jornada de trabalho dos Conselheiros será de 40 (quarenta) horas semanais, sem 

inclusão dos plantões no cômputo das jornadas, exceto quanto ao direito ao descanso no dia 

imediatamente posterior ao plantão ou viagem nos termos do § 13 deste artigo. 

 

§ 2º - Todos os membros dos Conselhos Tutelares serão submetidos à mesma carga 

horária semanal de trabalho, bem como aos mesmos períodos de plantão, sendo vedado qualquer 

tratamento desigual. 

 

................................................................................. 

 

§ 4º - A jornada de trabalho dos Conselheiros será fixa das 8h às 17h30min, com 

1h30min de intervalo para almoço, sendo necessária a elaboração de escala entre os Conselheiros, 

estabelecendo horários diversificados de almoço para que sempre tenha um Conselheiro na sede 

para o atendimento da população, devendo os horários de almoço variar entre horários de saída 

compreendidos das 10h30min até às 13h30min e retorno das 12h até às 15h, não podendo o 

horário de saída para o almoço ultrapassar as 13h30min para não caracterizar jornada contínua de 

6 (seis) horas. 

 

§ 5º - Os Conselheiros ficarão sujeitos ao controle de frequência por sistema de ponto 

biométrico nos dias úteis, na entrada e saída dos plantões. 

 

................................................................................. 

 

§ 11 - Os atendimentos realizados ao final do expediente que se estenderem após as 

17h30min não darão direito a qualquer compensação. 

 

§ 12 - Com a realização de plantão in loco, o Conselheiro que o realizou terá direito a 

descanso no dia imediatamente posterior, desde que dia de funcionamento do Conselho, não 

significando isto qualquer direito à compensação. 

 

§ 13 - O Conselheiro Tutelar que realizar viagens a serviço em distâncias superiores a 300 

(trezentos) quilômetros terá direito ao descanso no dia imediatamente posterior à viagem, desde 

que dia de funcionamento do Conselho. 
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................................................................................. 

 

Art. 3º - .................................................................... 

 

................................................................................. 

 

III - demonstrar conhecimento acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 

(Lei Federal nº. 8069/90), Constituição Federal, Direito de Família, Direitos Humanos, 

Resoluções do CONANDA, Conhecimentos de Informática, Português, Conhecimentos Gerais e 

Atualidades; 

 

IV - possuir experiência mínima de dois anos na área de atendimento ou defesa dos 

direitos da criança e do adolescente, em caráter profissional, mediante apresentação, no ato de 

inscrição, de documento comprobatório firmado por entidade, instituição ou órgão público; 

 

V - possuir ensino superior completo. 

 

................................................................................. 

 

Art. 5º - O processo de escolha dos Conselheiros Tutelares compreenderá as seguintes 

fases:  

 

I - análise da documentação do habilitante, inclusive quanto à comprovação da 

experiência mínima de dois anos no trabalho junto a crianças e adolescentes em caráter 

profissional; 

 

II - curso de formação com frequência obrigatória e carga horária mínima de 20 (vinte) 

horas, de caráter eliminatório; 

 

III - exame de conhecimento específico, através de provas objetivas e/ou dissertativas; 

 

IV - teste/exame de aptidão psicológica, de caráter eliminatório; 

 

V - eleição dos candidatos por meio do voto direto, secreto e facultativo. 

 

Parágrafo único - ....................................................... 

 

................................................................................. 

 

Art. 9º-A - O candidato que durante o período eleitoral ou no dia da eleição provocar ação 

que prejudique os trabalhos, terá seus atos analisados pela Comissão Eleitoral, podendo ter sua 

candidatura impugnada, estando sujeito a esta impugnação os candidatos que desrespeitarem as 

vedações estabelecidas no edital do processo de escolha, principalmente quanto ao transporte de 

eleitores ou propaganda eleitoral no dia de eleição, ou, ainda, doação de brindes. 

 

Art. 10 - .................................................................... 

 

................................................................................. 

 

§ 2º - Havendo empate na votação, será considerada como fator de desempate a idade do 

candidato (o mais velho) e subsequentemente o que comprovar ter filhos sob sua 

responsabilidade. 

 

................................................................................. 

 

§ 4º - Sempre que for necessário suplente, este será convocado segundo a ordem de 

classificação e sucessivamente. 
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Art. 10-A - O Conselheiro Tutelar que desejar concorrer a cargo político eletivo deverá 

comunicar sua decisão 120 (cento e vinte) dias antes do pleito eleitoral, afastando-se de suas 

atividades pelo prazo de 90 (noventa) dias que antecedem a eleição, com prejuízo da 

remuneração, sendo convocado um suplente para dar continuidade ao trabalho do Conselheiro 

afastado. 

 

Art. 11 - .................................................................... 

 

................................................................................. 

 

§ 2º - O Conselheiro que sofrer condenação em processo administrativo ou judicial 

decorrente do exercício desta função ficará impedido de se candidatar por oito anos. 

 

§ 3º - (revogado). 

 

§ 4º - (revogado). 

 

§ 5º - (revogado). 

 

................................................................................. 

 

Art. 11-A - Tendo conhecimento de irregularidades nos serviços prestados por 

Conselheiros Tutelares, o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente deverá comunicar por escrito e solicitar à Corregedoria Geral do Município a 

instauração, através de portaria, de processo administrativo ou sindicância, que respeitará os 

princípios da ampla defesa e do contraditório. 

 

................................................................................. 

 

§ 3º - Na portaria de instauração de procedimento administrativo será designada a 

respectiva Comissão Especial composta de 4 (quatro) membros dentre servidores efetivos, sendo: 

 

I - 3 (três) membros titulares, dentre eles o Presidente; 

II - 1 (um) membro suplente. 

 

§ 4º - Qualquer membro, titular ou suplente, poderá substituir o Presidente em casos de 

ausência ou impedimentos. 

 

§ 5º - A Comissão Especial preparará relatório a ser encaminhado ao Presidente do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Marília - 

CMDCA para fins de julgamento. 

 

§ 6º - O julgamento se baseará no relatório da Comissão, porém o Presidente do CMDCA 

poderá, motivadamente, agravar a penalidade, abrandá-la ou mesmo isentar o Conselheiro da 

penalidade. 

 

§ 7º - Da decisão poderá ser interposto recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 

da intimação do Conselheiro Tutelar, dirigido ao Presidente do CMDCA, que nomeará três entre 

os membros deste Conselho, formando uma Comissão de Recurso que analisará e decidirá sobre o 

recurso interposto.” 

 

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Marília,   01     de julho de 2020. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 O projeto de lei que submetemos à apreciação dessa Câmara Municipal visa 

modificar a Lei nº 3959/1993, que cria os Conselhos Tutelares no Município. 

 As alterações foram propostas pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 

por meio do Ofício CMDCA nº 023, de 15 de junho de 2020, encaminhado à Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social. 

 Conforme as justificativas apresentadas, as alterações são necessárias para 

melhorias no funcionamento interno dos Conselhos Tutelares, como também no atendimento prestado à 

população. 

 Dentre as principais modificações, destacamos: 

 art. 2º, caput e §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 11, 12 e 13, referem-se aos plantões e respectivo 

descanso no dia imediatamente posterior ao plantão, simplificando e tornando mais 

eficiente o atendimento; 

 art. 10-A (acrescentado): viabilizará a convocação do suplente sem prejuízo à 

prestação do serviço essencial à população e sem onerar os cofres públicos, uma 

vez que apenas o Conselheiro que estiver atuando, no caso o suplente, fará jus à 

remuneração correspondente ao período de afastamento do Conselheiro que se 

encontrar em campanha eleitoral. 

 Segue cópia do Protocolo nº 27449/2020, contendo Ofício CMDCA nº 023/2020 e a 

Lei nº 3959/1993 atualizada. 

Diante do exposto, solicitamos a aprovação em regime de urgência. 

Atenciosamente, 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROJETO DE LEI Nº 67/2020 

 
Modifica a Lei nº 4130/1995, que dispõe sobre a atividade 

industrial no Município, passando para 360 dias o prazo 

para a donatária lavrar o registro do título aquisitivo. 

 

O Prefeito Municipal de Marília faz saber que a Câmara Municipal 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. O § 1º, do art. 9º, da Lei nº 4130, de 22 de novembro de 1995, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“§ 1º. A alienação será feita mediante doação com encargos, ficando a donatária 

com o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de 

publicação da Lei, para a lavratura e registro do título aquisitivo, as suas expensas, 

sob pena de cancelamento do pedido.” (NR) 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Marília, 10 de julho de 2020. 

 

Marcos Rezende 

Presidente 

Evandro Galete 

1º Secretário 

João do Bar 

2º Secretário 

 

J U S T I F I C A T I V A  

Apresentamos para apreciação dos Senhores Vereadores, Projeto de Lei que visa modificar a Lei 

nº 4130, de 22 de novembro de 1995, que dispõe sobre a atividade industrial no Município, passando para 

360 dias o prazo para a donatária lavrar o registro do título aquisitivo. 

Nossa proposta vem adequar uma legislação que esta em vigor há 25 anos, e que, atualmente, se 

depara com a burocracia exigida, sendo que o prazo constante na Lei tornou-se impraticável para que as 
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empresas que recebem lotes do município para expansão ou instalação de suas atividades, possam 

finalizar a juntada da documentação e mesmo recolher os encargos necessários. 

A redação constante na legislação que ora alteramos, esta assim redigida: 

“Art. 9º. ... 

Parágrafo 1º. A alienação será feita mediante doação com encargo, ficando a 

donatária com o prazo de 90 (noventa) dias, contado do deferimento administrativo, 

para a lavratura e registro do título aquisitivo, as suas expensas, pena de cancelamento 

do pedido.” 

Como podemos observar o prazo de apenas 90 dias fixado atualmente, é incompatível com a 

realidade burocrática, proporcionando, em inúmeros casos de doações, a perda do imóvel conquistado, 

prejudicando o desenvolvimento do Município, sendo que muitos empresários se deslocam para cidades 

vizinhas, ou até para outros estados, a fim de fazerem suas instalações. 

Desta forma, pelo inegável benefício que esta alteração irá oferecer aos empresários que confiam 

na pujança de nossa cidade, submetemos o presente Projeto para apreciação desta Casa. 

Câmara Municipal de Marília, 10 de julho de 2020. 

 

Marcos Rezende 

Presidente 

Evandro Galete 

1º Secretário 

João do Bar 

2º Secretário 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
 

Processo: Projeto de Lei nº 67/2020, da Mesa da Câmara 

 

Assunto: Modifica a Lei nº 4130/1995, que dispõe sobre a atividade industrial no Município, passando 

para 360 dias o prazo para a donatária lavrar o registro do título aquisitivo. 

 

O projeto de lei que estamos apreciando, de autoria da Mesa da Câmara, modifica a Lei nº 

4130/1995, que dispõe sobre a atividade industrial no Município, passando para 360 dias o prazo para a 

donatária lavrar o registro do título aquisitivo. 

O autor explana que tem por objetivo adequar uma legislação que esta em vigor há 25 

anos, e que, atualmente, se depara com a burocracia exigida, sendo que o prazo constante na Lei se tornou 

impraticável para que as empresas que recebem lotes do município para expansão ou instalação de suas 

atividades, possam finalizar a juntada da documentação e mesmo recolher os encargos necessários. 

Para subsidiar nosso parecer, em preliminar, solicitamos manifestação da Procuradoria 

Jurídica da Câmara Municipal, que após explanação (CO nº 1316/2020), demonstrou a 

constitucionalidade da matéria, de onde destacamos: 

 

“... A propositura é constitucional do ponto de vista formal subjetivo ...” 

“... opino pelo seguimento da tramitação da presente propositura ...” 

Quanto a competência legislativa, encontra respaldo na Constituição Federal (art. 30, 

inciso I) e na Lei Orgânica Municipal (art. 7º, inciso I), que preceituam a competência municipal para 

legislar sobre assuntos de interesse. 

No que tange a redação legislativa, projeto se adequa aos ditames da Lei Complementar 

Federal nº 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.  

Diante do exposto, nada temos a opor, deixando o mérito, principal aspecto da 

propositura, para deliberação do Plenário. 

É o nosso parecer. 

S.C., em 29 de julho de 2020. 

Maurício Roberto 

Presidente 

Luiz Eduardo Nardi  

Evandro Galete 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


