PROJETO DE LEI Nº 17/2019, DE 28 DE MAIO DE 2019.
ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 874/2019, QUE DISPÕE SOBRE A
POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RENATO DE LIMA SOARES, Prefeito Municipal de Juquiá, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; FAZ SABER que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei;
Art. 1º- Os parágrafos § 1º, § 2º e § 3º, do artigo 16 da Lei
Municipal nº 874/2019, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento
dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como o artigo 41, passarão a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 16-............
“§ 1º – Cada Conselho Tutelar órgão integrante da administração
pública local, será composto por 05 (cinco) membros, escolhidos pela população
local para um mandato de 04 (quatro) anos, permitida recondução, mediante novo
processo de escolha.
§ 2º – A recondução, permitida, consiste no direito do conselheiro
tutelar de concorrer ao mandato subsequente, em igualdade de condições com os
demais pretendentes, submetendo-se ao mesmo processo de escolha pela
sociedade, inclusive a realização de prova de conhecimentos específicos, vedada
qualquer outra forma de recondução.
§ 3º – A possibilidade de recondução abrange todo o território
Município, podendo concorrer a novo mandato consecutivo ilimitadamente” .

do

Art. 2º - Fica inserido o § 5º, no artigo 41 da Lei Municipal nº
874/2019, com a seguinte redação:
.............
“ § 5º –
Auxilio alimentação, via cartão alimentação nos mesmos
padrões dos servidores efetivos” .

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, 28 DE MAIO DE 2019.

RENATO DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Juquiá, 28 de Maio de 2019.

MENSAGEM Nº 17/2019

Senhor Presidente;

Encaminhamos à consideração dos Vereadores desta
Casa de Leis, o Projeto de Lei nº 17/2019, altera a Lei Municipal nº 874/2019,
que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.
A alteração se faz necessária em razão da edição de
nova Lei Federal que altera a Lei nº 8.069/90, sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e quanto a alteração no artigo 41, acrescentamos o benefício do
auxilio alimentação nos mesmos padrões dos demais servidores, aos
conselheiros tutelares.
Solicitamos a aprovação em REGIME DE URGÊNCIA,
mediante convocação de sessão extraordinária, se necessário, visto os trâmites
em andamento do novo processo de escolha do conselho.
Atenciosamente;

RENATO DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal
A
Sua Excelência
NAZEM JAZE
Presidente da Câmara Municipal
Juquiá/SP

