
 

EMENDA ADITIVA nº 01 – PL 081/2022 

 

Acrescenta Parágrafo §6º ao Artigo 3º do 
Projeto de Lei 081/2022 
  

O artigo 3º do Projeto de Lei 081/2022 passa vigorar acrescido do seguinte Parágrafo 

§6º: 

 

Parágrafo § 6º – No caso de não comparecimento, não habilitação ou inexistência dos 

representantes previstos no inciso III, as vagas do referido inciso poderão ser distribuídas 

e ocupadas pelos segmentos elencados no inciso II. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

  A presente emenda aditiva tem por inserir parágrafo no artigo 3º a fim de 

evitar obstáculos a plena e efetiva composição do Conselho a ser criado. Tendo em vista 

que os Conselhos podem ser impulsos iniciais para a organização associativas de 

diversos segmentos, setores e grupos, é possível que não preexistam associações nos 

termos do inciso III do Projeto.  

 Diante dessa possibilidade, a inserção do parágrafo proposto permite que 

tais vagas possam ser ocupadas por representantes legítimos do público-alvo do 

conselho, caso no momento da constituição e composição do Conselho não 

compareçam ou não estejam habilitadas associações ou entidades, conforme previsto. 

 Por fim, é importante deixar claro que na existência ou comparecimento de 

entidades, conforme previsto no Inciso III, essas terão garantidas a sua presença na 

composição do conselho, conforme disposto na lei e no regimento interno do colegiado.  

Jardinópolis, 17 de outubro de 2022 

Caio Jardim 

Vereador 
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