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Ribeirão Preto, 19 de novembro de 2021

Of. nº 1.120/2021-CM

Senhor Presidente,

Tem opresente a finalidade de solicitar a Vossa

Excelência, que se digne encaminhar à Comissão Permanente de Legi-lação,
Justiça e Redação dessa Casa de Leis aproposta anexa de SUBSTITUTIVO ao
Projeto de Lei Complementar nº 68/2021 que: “ALTERA A REDAÇÃO
DOS ARTIGOS 4º E 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.467, DE :5 DE
AGOSTODE 2011, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTARNº 2.603,
DE 26 DE AGOSTO DE 2013, QUE INSTITUI O CONSELHO
MUNICIPAL DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, (substitutivo |
anexo), encaminhado por meio do Ofício nº 982/2021-CM, de autoria leste p/o

1XExecutivo.
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O presente projeto de lei complementar tem por
objetivo alterar a redação dos artigos 3º e 7º da Lei Complementar nº 2.467, de

25 de agosto de 2005, alterado pela Lei Complementarnº 2.603, de 26 de agosto
de 2013, que instituiu o Conselho Municipal do Idoso.

As alterações realizadas são necessárias para
reestruturar a composi o do Conselho, êspecialmente após a reforma da

estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, em especial a substituição da

Secretaria dos Negócios Jurídicos, extinta pela citada reforma, pela Secretaria de

são da Delegacia do Idoso e da FABARP.

Acrescentamos que as alterações sugeridas foram

votadas e aprovadas pelos membros do Conselho Municipal do Idoso, conforme

cópia da ata em anexo.

Após uma revisão realizada no Projeto apresentado,
verificou-se que a redação proposta para o artigo 4º da Lei Complementar nº

2.467/2005, especialmente o inciso II, restringe a participação no Conselho

Municipal do Idoso—CMI, às organizações da sociedade civil que oferecem

serviços de acolhimento institucional, excluindo os demais serviços, programas e

projetos que compõema Política Pública da Pessoa Idosa, impedindo-os, dessa

forma, de serem membrosdo Conselho.

Insta salientar, que o Conselho Municipal do Idoso
tem como suas finalidades essenciais o diálogo intersetorial para a

implementação da Política Pública para a pessoa idosa no Municípioe o controle
social. y
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Assim, primando pelos princípios da isonomia e da

imparcialidade e para garantir um processo eleitoral democrático, está sendo

encaminhadoosubstitutivo ao Projeto de lei complementar nº 68/2021.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade

para reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta

consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

À SUA EXCELÊNCIA

ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

NESTA
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ITUTIVO DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 68/2021

ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 4 E 7 DA LEI

COMPLEMENTAR Nº2.467, DE 25 DE AGOSTO DE 2011, ALTERADA
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.603, DE 26 DE AGOSTO DE 2013,

QUE INSTITUI O CONSELHO MUNICIPALDO IDOSO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art, 1º, Fica alteradaareda: jodoartigo 4º da Lei Complementarnº 2.467, de 25

de agosto de 2005, alterado pela Lei Complementar nº 2.603, de 26 de

agosto de 2013. que passa a vigorar com seguinte redação

“Art. 4º. O Conselho Municipal do Idoso- C.M.L. será composto por 18

(dezoito) membros titulares e 18 (dezoito) membros suplentes. os quais

representam paritariamente instituições ofici

de caráter permanente, entidades da sociedade civil e usuários dos

serviços diretamente ligadosao idoso. sendo:

1-09 (nove) representantes de órgãos públicos:
a) 0! (um) representante da Secretaria Municipal de Plancjamento e

Desenvolvimento Urbano;

b) 01 (um) representante da S taria Municipal da Assistência

Social;

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde;

d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Justiça:

e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Cultura e

Turismo.
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1) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esporte:

£) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Educação;

h) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Governo:

i) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Fazenda;

HI - 03 (três) representantes de entidades da sociedade civil, indicados

por meio de documento emitido pela instituição com mais de 02 (dois)

anos de atuação e sede no Município, cuja finalidade principal seja
atendimentoapessoa idosa, devidamente inscrita no Conselho Municipal
do Idoso;
HI - 03 (três) representantes de usuários vinculados aos serviços.

programas ou projetos oferecidos a pessoa idosa há mais de 01 (um) ano;
IV - 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - 12º

Subseeção de São Paulo, indicado por ato de seu presidente;
Y - 02 (dois) representantes de Entidades de Ensino Superior do

Município.

$ 1º. Os representantes titulares e suplentes de que tratam os incisos 1, IV

e V deste artigo, serão indicados pelos órgãos e/ou entidades que

representam.

$ 2º. Os representantesde que tratam os incisos II e III, serão escolhidos
atravésde eleição realizada pelo Conselho Municipal do Idoso - CMI
em Assembleia Extraordinária, e obrigatoriamente devem residir no
Município.

$ 3º. Nocaso dese apresentarempara a cadeira de que tratao inciso V,

número de instituições superior às vagas disponíveis. os candidatos serão
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escolhidos naeleição realizada em outubro pelo Conselho Municipal do

Idoso — CML.

8 4º. Nocaso dos representantes eleitosdas entidades da sociedade civil,

seus mandatos pertencerão às entidades.”

Art. 2º. Fica alterada a redação doartigo 7º da Lei Complementarnº 2.467, de 25

de agosto de 2005, que passa a vigorar com seguinte redação:

“Art. 7º. A eleição dos membros da sociedade civil para a composição do

Conselho Municipal do Idoso - C.M.I. será realizada através de

Assembleia Extraordinária no mês de outubro, convocada especialmente
para esse fim.

Parágrafo único. Serão considerados eleitos os representantes de

entidades com maior número de votos no pleito, sendotitularesos três

candidatos com maior número de votos para cada cadeira, e suplentes os

que ocuparem o 4º, 5º e 6º lugares navotação.”

Art, 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

DUARTE NOGUEIRA

Prefeito Municipal
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