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PROJETO DE LEI Nº 39/2017 
 

 

“ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.974, 
DE 25 DE MAIO DE 2015, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, 

usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e legislação em 
vigor, 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica alterado o artigo 55 da Lei Municipal nº 3.974, de 25 

de maio de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

 “Art. 55. - Nos casos de licenças regulamentares, vacância ou 
afastamento definitivo de qualquer dos conselheiros titulares, independente das razões, o COMDICA 
promoverá a imediata convocação do suplente, para o preenchimento da vaga e a consequente 
regularização da composição do Conselho Tutelar. ” 

 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos a contar de 02 de janeiro de 2017, ficando convalidados os atos praticados até a presente 
data. 

 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 24 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 
 
                                                                CLEITON BONADIMAN 
                                                                               PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 39/2017 
 

Senhor Presidente, 
   Senhores Vereadores. 
 
                                       Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas Senhorias, 
oportunidade em encaminhamos a essa Egrégia Câmara, para análise, apreciação e votação, o 
Projeto de Lei em epígrafe, que altera dispositivo da lei municipal nº 3.974, de 25 de maio de 
2015, e dá outras providências. 
 
 Em atenção ao pedido do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente deste 
município - COMDICASEB, é que propomos a alteração de dispositivo contido em Lei  que 
dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, 
regulamenta a atuação do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e do Conselho 
Tutelar. 
 
 O referido dispositivo, o artigo 55, determina que além de outros motivos de vacância, 
no período de férias dos Conselheiros Tutelares, haverá a obrigatoriedade de chamamento de 
conselheiro suplente.  
 

Ocorre que os Conselheiros Tutelares de Seberi, de maneira informal requereram ao 
COMDICA que não fosse chamado conselheiro suplente para assumir no período de férias, 
alegando o transtorno e falta de praticidade, pois que para o melhor andamento do Conselho, 
seria ideal a organização da escala, sempre ficando quatro dos cinco membros atuando, e 
sobretudo sem prejuízo dos trabalhos. Foi justificado ainda, que os suplentes muitas vezes 
não possuem disponibilidade para assumir num período tão curto de apenas 30 dias e sujeitos 
a atuação em horários diferenciados. Após reunião que analisou o requerimento, o Conselho 
Municipal, em concordância com o pedido dos conselheiros, determinou fosse solicitado ao 
Executivo municipal a supressão do termo “férias” do dispositivo em análise. 
 

Desta forma, para, para que continue o bom andamento dos trabalhos realizado pelo 
Conselho tutelar, solicitamos a aprovação desta Casa Legislativa para subtrair do artigo 55 da 
lei em tela a necessidade de chamar conselheiro tutelar suplente no caso de vacância em 
razão de férias dos conselheiros. 
             
 Atenciosamente 
 

    
CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 


