
PROJETO DE LEI N° 044 /2010

PROCESSO No:L~9311103/ 10

EMENTA: Da nova redac;ao ao artigo 24 da
Lei Municipal nO 5.444/00 de 29/11/00,
que Dispoe sobre a Polftica Municipal dos
Direitos da Crianc;a e do Adolescente.

Art. 1° ... 0 artigo 24 da Lei Municipal nO 5.444/00 de 29/11/00,
passa a viger com a seguinte redac;ao:

"Art. 24 - Os membros do Conselho Tutelar serao eleitos em
sufragio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores
do Munidpio de Carazinho, em processo eleitoral sob a responsabilidade
do Conselho Municipal dos Direitos da Crianc;a e do Adolescente e a
fiscalizac;ao do Ministerio Publico.

Paragrafo unico - Podem votar os eleitores inscritos na
circunscric;ao eleitoral do Munidpio de Carazinho."

Art. 3° ...Revogam-se as disposic;oes em contra rio, em especial, a
Lei Municipal nO 6.562, de 29 de maio de 2007.

Sala das reunioes, em 02 de agosto de 2010.

v~rea¢~~~--PDT
/

JUSTIFICATIVA: A responsabilidade com a crianc;a 'e 0 adolescente e
de toda sociedade, assim como define 0 artigo 4° do Estatuto da Crianc;a
e do Adolescente CECA) - HE dever da familia, da comunidade, da
sociedade em geral e do Poder Publico assegurar, com absoluta
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'Jrioridade, a efetiva9ao dos direitos referentes a vida, a saude, a
llimenta9ao, a educa9ao, ao esporte, ao lazer, a
Jrofissionaliza9a0, a cultura, a dignidade, ao respeito, a
iberdade e a convivencia familiar e comunitaria", por isso nossa
ntenc.;ao com esta propositura e fazer com que a forma de eleic.;ao dos
:onselheiros Tutelares, volte a ser como era antes da alterac.;ao feita
:om a Lei Municipal nO 6.562, de 29 de maio de 2007, que determina
lue "os membros do Conselho Tutelar serao eleitos pelo voto facultativo
~ secreta de integrantes de um colegiado, formado por, no minimo,
iO% mais um dos quarenta representantes de organismos e entidades
'a comunidade local, orgaos governamentais e nao governamentais
Escola, Sindicatos, Associac;oes e Igrejas) encarregados de garantir os
'ireitos fundamentais do cidadao, entidades de servic;o de promoc;ao
ocial de defesa dos interesses da crianc;a, do adolescente e da familia."

Entendo que a escolha dos Conselheiros Tutelares e um dos
lomentos mais importante para a defesa dos direitos infanto-juvenis,
ois 0 Conselho Tutelar trabalha diretamente com as famllias. Sendo
ssim, a participac.;ao da sociedade no processo de escolha dos novos
onselheiros tutelares e de extrema importancia, po is se 0 Conselho
utelar trabalha com a famIlia, nada mais justa que a famIlia
:Irazinhense escolha os seus conselheiros tutelares, afinal quem
epende do Conselho e que deve votar.

Salientamos ainda que na grande maioria dos munlclploS
rasileiros, entre eles cidades gauchas como Passo Fundo, Soledade,
arandi, Sapucaia do Sui, etc., a forma de eleic.;ao dos membros do
onselho Tutelar e feita de acordo com 0 que preve nossa proposic.;ao,
J seja, e a populac.;ao quem vota e escolhe seus representantes e nao
Jenas representantes de organismos e entidades da comunidade local.


