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LEG -

.
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Adiciona, no parágrafo 1º, os incisos XII, XIII e XIV e parágrafos 2º, 3º e 4º ao artigo
vigorar com a seguinte redação:

1)

Art.º

- [...]

XII

—

XIV-

que passará a

[...]

81º

XIII

1º,

(um) representante de escolas indígenas, caso venha

1

—

(um) representante de escolas quilombola, caso

1

|

(um) representante do Conselho

ser

venha

a

instituída:

ser

instituída:

Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA);

82º - Em vacância dos representantes assegurados pelos incisos XI, XII e XIII estas serão ocupadas
por representantes dos professores da educação básica pública municipal.
$3º - Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria
ou segmento social com assento no Conselho , que substituirá o titular em seus impedimentos
temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato.
84º - Os representantes dos Conselho s Municipais, indicados nos incisos VIII e XIV, deverão ser
oriundos, necessariamente, do segmento da sociedade civil.
II) Modifica o

caput e o parágrafo 3º, adiciona o 4º e renumera os subsequentes do art. 2º, que passará a
vigorar com a seguinte redação:
"="

Art. 2º - Os membros do Conselho previstos no $1º do Art. 1º serão indicados até 20 (vinte) dias
antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, da seguinte forma:

[.]
3º - Nos casos dos representantes dos pais e/ou responsáveis de alunos, estudantes, diretores,
entidades de âmbito municipal e Conselho Tutelar, serão eleitos por voto direto e secreto pelos
seus
pares em assembleia convocada para este fim, por edital publicado na imprensa local:
S

[..]
8 4º - A primeira assembleia do parágrafo 3º será convocada
pela Secretaria Municipal da Educação
e as subsequentes pelo próprio Conselho .

HI) Altera o inciso

I

e adiciona parágrafo único ao artigo 5º, que passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º [...]
— Titulares dos
cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito e de Secretário Municipal, assim como seus
cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau;

|

Parágrafo Unico: Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil
poderá acompanhar
reuniões do Conselho com direito a voz.

as
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IV) Adiciona

o inciso

V

ao

art. 8º, que

passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 8º
[...]
V - O Conselho

reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente ou por convocação de seu presidente.

IV) Corrige a numeração dos incisos do Artigo 13, que passará a vigorar com a seguinte redação:

I-[...]

-[...]

[...]
IV-[.]
WI

Sala das Sessões, 23 de março de 2021
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JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa melhor adequar o Projeto de Lei Complementar nº 13/2021 à Lei Federal

14.113/2020, garantindo a representação de indígenas, quilombolas e CMDCA, estabelecendo o regime de
suplências e determinando o que deve ser feito na ausência de vagas. Também aperfeiçoa o dispositivo de
eleição de alguns membros da sociedade civil.
Além disso, deixou claro que Prefeito, Vice ou Secretários não podem fazer parte do Conselho

,

como

determinado pela mesma lei e assegura um sistema de eleições dos representantes da sociedade civil que
melhor se adequa a realidade do Município.
Ante o exposto, requeiro aos nobres pares a aprovação desta emenda.

