PARECER DA COMISSAO DE JUSTIA E REDAcA0
Projeto de Lei no 005/2019 - EXECUTIVO
EMENTA: "DISPOF SOBRE A P0L1TCk DOS DiRErros DA CRIANçA
E DO ADOLESCENTE, DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANA E DO ADOLESCENTES, DO CONSELHO TUTELAR E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS CORRELATAS."

A Cornissào Permanente de Justiça e Redaçäo, reunida na forma
regimental, corn base nos artigos 71 e parágrafo 4 0 do artigo 77 do
Regirnento Interno, para apreciar o projeto acima mencionado de
autoria do Chefe do Executivo, protocolado na Casa em 28/01/2019, C
rernetido a presente cornissào pare parecer, apôs reuniOes corn as
partes envolvidas no terna do presente projeto.
0 projeto preenche os requisitos da constitucionalidade,
entretanto, necessário se faz, algurnas ernendas para ajuste da boa
técnica legislativa, a saber.
Emenda 1: Art. 31, substituir o § 1 0 por parágrafo (anico.
Emenda 2: Art. 40, substitui o parágrafo ünico por § 3 0
Ernenda 3: Art. 41, acrescentar parágrafo ünico corn a seguinte
redaçào:
"PARS4GRAFO ONICO.

0 Conselho Tutelar elaborará seu

Regimento Interno, no prazo máxirao de 30 (trinta)
dias, contados do posse dos novos Conselbeiros e
deverá ser hoinologado pelo Conseiho Municipal dos
Direitos do Criança

e

do Adolescente, no mesino

prazo."
Ernenda 4: 0

caput

do artigo 47 deverá conter a seguinte

redacao:

"ARTXGO 47: As atribuicöes inerentes ao Conseiho
Tutelar são exercidas pelo Colegi.ado, sendo as

I

decisöes tornadas par malaria de votos dos
presentes."

Emenda 5: 0 § 2 0 do artigo 50 devera conter a seguinte redaçäo:

" 2°. As decisöes serão tornadas par malaria de votos
dos presentes."

Ernenda

6: Acrescenta o § 3 1 no artigo 54 corn a seguinte

redação:
" 3. Para fins da reeleição de que trata a
parégrafo anterior, a base de cálculo Para
determinaçäo do pen ado consecutivo ou näo, será dos
dias de efetivo exercicic, acrescido das even tuais
faltas justificada ou Mo, feriado, ponto facultativo,
descanso remunerado, eventual fthnias e convocação
decorrente cia lei."

Ernenda 7: Art. 56, substituir a § 1 0 par parágrafo ünico.

Ernenda 8: Art. 59, corrigir erro de digitagâo pan alterar onde

consta "Artigo 56", Para "Artigo 57".

Ernenda_9: Dá nova redacao no inciso II do artigo 71, a saber:
"II - Gaza de fénias remuneradas, após 12 meses de
efetivo exercicio, de 30 (tninta) dias ininterruptos,
sem direito a fracionaroento, acrescidas de 113 (urn
tergo) do valor cia rernuneraçao mensal"
EmendalO: Suprirnir a inciso II do artigo 74, renumerando

Os

dernais incisos.
Enenda 11: Dar nova redaçào no artigo 82, a saber:

Pica mantido Para todos fins, os direitos a
"AR TIGO 82:
obnigaçôes dos atuais ruembros do Conselho Tutelar,

decorrentes cia legislagao em vigor na Opoca cia noraeaçäo e
posse ate o términc do respectivo niandato."

Emenda 12: Acrescenta a parágrafo ünico no artlgo 6 1 , corn a
seguinte redacao:
0 Canseiho elaborará a seu Regimento
Interno, no praza maxima de 30 (trinta) dias, contados
a partir da aprovacao dat presente lei, devendo ser
aprovado par malaria absoluta dos conseiheiros,
podendo ser revisto quando necessár±o."
PARAGRAFO UNICO:

Assim, a comissäo entende
Executivo, está apto para ser
oportunidade e conveniência
observado as emendas acima, que
o Executivo Municipal.

que a projeto de lei n ° 005/2019, do
apreciada pelo Plenario, devendo a
ser analisado par cada Vereador,
foram elaboradas em consonâncias corn

ESTE E 0 ITOSSO PI½BECER.
Jardinopolis, 18 de fevereiro de 2019.
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