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Senhor Presidente.

Parnamirim, 20 de fevereiro de 2006.
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Tenho a honra de encaminhar a essa Casa Legislativa projeto de lei que 
altera disposições da Lei Municipal n° 827, de 30 de junho de 1994, que cuidà das 
competências, composição e provimento dos cargos eletivos do Conselho Tutelar da Criança e 
do Adolescente.

O presente projeto de lei visa a suprir e sanar impropriedades e 
imprecisões no processo eletivo para preenchimento dos cargos do Conselho Tutelar, criando 
regras mais objetivas e mais eficiente para o processo de Seleção, depois de ouvidos os 
diversos órgãos interessados, a fim de que se possa estabelecer um nível de
comprometimento compatível com a responsabilidade e q importância das atividades 
desenvolvidas pelo órgão colegiada.

O indiscutível alcance social deste projeto de lei, mercê do universo por 
ele abrangido, justifica solicitar dessa Câmara Municipal que a sua tramitação se faça no 
regime de urgência de que tra ta  a Lei Orgânica do Município de Parnamirim e o Reaimento 
In terno desse Parlamento. .

Sendo o que se me Gpresenta para o momento, renovo a Vossa Excelência 
protestos de elevado apreço e consideração, extensivos aos demais ilustres membros dessa
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-Prefeitura Municipal de Parnamirim
Proje+o de Lei n°

Altera disposições da Lei n° 827, de 30  de junho de 1994, 
e determina outras providências.

0  PREFEITO M U NIC IPAL DE PARNAM IRIM :
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreto e eu sanciono a seauinte Lei:

Art. I o. O art. 15, caput, incisos V e V I, da Lei n° 827, de 30 de junho de
1994, acrescido do inciso V I I ,  passa a viger com a redação seguinte:

"Art. 15, O candidato ao Conselho Tutelar, eleito na forma disposta nesta Lei, 
deve preencher, obrigatoriamente, os seguintes requisitos:

1 ...........................................................
I I  .................................................................. ...............................................

I I I  .....................................................................
IV  .....................................................................
V. comprovação de experiência profissional de. no mínimo, doze meses, 

em atividades na área de defesa, promoção e atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente mediante competente "curriculum", 
documento ou certidão de autoridade competente; (NR)

V I. apresentar no momento da inscrição certificado de conclusão de curso 
equivalente ao ensino médio; (NR)

V II .  submeter-se a uma prova de conhecimento, de caráter eliminatório, 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a ser formulada e 
aplicada por Comissão Eleitora! designada Dela Presidência do Conselho 
Tutelar." (NR)

A rt. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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