
                  PARECER N° 05, DE 27 DE JUNHO DE 2022 

 

DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, SOBRE 

O PROJETO DE LEI N° 09, DE 30 DE MAIO DE 2022. 

                   De autoria do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL que: 

 

Altera a Lei Municipal n.º 636 de 11 de julho de 2012 que dispõe 

sobre a organização, funcionamento e atuação do Conselho Tutelar dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de Inhacorá, revoga leis que menciona e dá outras 

providências. 

 

Em análise à matéria em tela, verifica-se que quanto à iniciativa tal 

propositura preenche os requisitos legais, visto que está ancorado Art. 8º da Lei 

Orgânica do Município, segundo o qual: 

Art.8º- Compete ao Município, no exercício de sua autonomia, 

dispor sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe entre outras, as seguintes 

atribuições; I- organizar-se administrativamente observadas as legislações federal e 

estadual. 

Segundo justificativa apresentada, o objetivo da propositura  é 

reduzir os requisitos para inscrição e simplificar o processo de seleção para novos 

conselheiros tutelares, exigindo basicamente o que já prevê o estatuto da criança e do 

adolescente, uma vez que, houve grande dificuldade de obtenção de candidatos nos 

últimos certames e levando em consideração a necessidade da realização de novos 

certames para composição de quadros de suplentes para órgão colegiado. 

O Projeto faz alterações nos Art. 1º, Art.13, Art.18, Art.32 e Art.76, 

revoga os §7º e 8º do Art.12, §2º do Art.13, Art. 14, Art.15, Art.16, Art. 17, art. 19, 

Art. 20, Art.21, Art. 22, Art. 23, Art. 24  e inclui o § 3º ao Art. 32. 

                                      Em análise às alterações supracitadas, realizadas na Lei n.º 

636/2012, verificou-se que a presente propositura é composta por normas que visam 

exclusivamente atualizar disposição estrutural de órgão que compõe a Administração 

Pública Municipal, em conformidade com a Lei n° 8.069/90, com redação alterada 

pela Lei n° 12.696/12. 

Em sua substância, não se detectou junto à presente propositura, 

nenhuma violação à regra ou princípio constitucional. 



Ademais, o desencargo de tal obrigação pelo Município, servindo-se 

da competência conferida pelo inciso I, do art. 30, da CF/88, constitui 

desenvolvimento jurídico-normativo no âmbito local de princípio constitucional de 

largo expecto, previsto pelo caput do art. 227, da CF/88, segundo o qual:  

Art. 227-É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.  

Desse modo, conclui-se que, nada há, junto à ordem jurídico-

constitucional vigente, que impeça a regular tramitação do projeto. 

Ante o exposto, no que nos compete analisar, opinamos pela emissão 

do Parecer favorável ao Projeto de Lei do Executivo Municipal nº 09/2022. 

Este é o parecer. 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Inhacorá. 

27 de junho de 2022. 

 

__________________________________________ 

Edelvan Cossetim da Silva– Relator 

 

 

____________________________________________ 

Roque Clairto da Silva - Presidente- De acordo com o Relator. 

 

 

______________________________________ 

             Arnaldo Mariano de Oliveira- Secretário- De acordo com o Relator 


