
MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA
PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM N* 069 DE 17 DE MAIO DE 2018

Senhor Presidente e Senhores Vereadores da Câmara Municipal:

Tenho a honra de submeter ao exame dessa Casa o Projeto de Lei Complementar anexo que
altera os §§ 2^ e 39, do art. 16 e suprime do artigo o § 4^ da Lei Complementar Municipal n9 042, de 3 de
setembro de 2014 (Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente), para
dispor sobre a recondução dos Conselheiros Tutelares.

O Projeto de Lei que ora colocamos a vossa apreciação, procura se adequar a Lei n^ 13.824, de
9 de maio de 2019 que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para permitir a reeleição de
Conselheiros Tutelares para vários mandatos. Antes da nova lei, o ECA permitia essa recondução por
apenas uma vez.

Diante do exposto, entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação do presente
Projeto de Lei Complementar, motivo pelo qual submeto seus termos ao juízo dessa Colenda Edilidade,
para que, com base na Lei Orgânica do Município, possa a matéria ser aprovada com 3 observância do
art. 34 da citada Lei, devido à sua relevância.
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Mas, caso a Edilidade, tenha entendimento distinto sobre o art. 34 da Lei Orgânica do
Município, uti l izando o princípio da simetria com o centro, requeremos, com base no art. 64, § 1̂  da
CF/88 e, nos termos regimentais, tramitação em regime de urgência para o presente Projeto de Lei §
Complementar. A presente sol ici tação de urgência se justif ica pela importância da matéria tratada na
referida proposição, uma vez que tramita neste ano o segundo processo de escolha unificado para o
ingresso de novos Conselheiros Tutelares, que se realizará no dia 6 de outubro do ano em curso. g

Isto posto, cumpre esclarecer que o texto jurídico sub examçn tem o total de 2 (dois) artigos.
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Finalmente, ao submeter o projeto anexo à aprec iação dessa respeitável Câmara, estamos
certos de que os Senhores Vereadores saberão reconhecer que o presente Projeto de Lei
Complementar, nos termos do ar t . 34 da Lei Orgânica do Município, ou no teor do art. 54, § 12 da
CF/88, conforme for o entendimento que prevalecer, merece aprovação rápida. U

Aproveitamos a oportunidade para reiterar as Vossas Excelências os protestos de apreço.

AdeTio dõs/6fntos de Sousa
Prefeito

a
Floresta do Araguaia/PA, 17 de maio de 2019

Avenida JK, nE 1962, Centro, Fio, esta do Araguaia, Pará - CEP ns 68.5,43-000, CNPJ n? 01.613.338/0001-81
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N« 067 DE 17 DE MAIO DE 2019

Altera os §§ 29 e 3e, do art. 16 e suprime do artigo o § 4^ da Lei
Complementar Municipal n? 042, de 3 de setembro de 2014 (Polít ica Municipal
de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente), para dispor sobre a
recondução dos Conselheiros Tutelares.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições
legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL
aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1^. Os §§ 22 e 32, do art. 16 da Lei Complementar Municipal n^ 042, de 3 de setembro de 2014
passa a vigorar com a redação abaixo indicada, ficando suprimido do artigo o § 4g, renumerando-se os
parágrafos subsequentes:

Art. 16. [...].
[...]
§ 29. O Conselho Tutelar órgão integrante da Administração Pública

local, vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Trabalho e
Promoção Social, será composto por 05 (cinco) membros escolhidos pela
população local para um mandato de 04 (quatro) anos, permitida recondução
por novos processos de escolha.

§ 35 . A recondução permitida consiste no direito do Conselheiro 5
Tutelar de concorrer para vários mandatos subsequentes, ern igualdade de o
condições com os demais pretendentes, submetendo-se ao mesmo processo
de escolha pela sociedade, inclusive a real ização de prova de conhecimentos
específicos.
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Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Floresta do Araguaia/PA, em 17 de maio de 2019

Adélio dos/Santos de Sousa
Prefeito
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