
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ  

 

  RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55   CENTRO   FEL IZ    RS   CEP:  95.770 -000  
  51  36374200   gab inete@fe l i z . rs .gov.b r  

Mensagem nº 075 

 

 

 

 Senhor Presidente: 

  

 

Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda casa legislativa o 

Projeto de Lei que “Altera a Lei Municipal nº 3.350, de 12 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 

Política Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente, sobre o Conselho Municipal, o Fundo 

Municipal, o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, o Conselho Tutelar e dá outras 

providências.”. 

Foi publicada no dia 10 de maio de 2019, a Lei Federal nº 13.824/2019, que altera o art. 

132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para dispor 

sobre a recondução dos conselheiros tutelares. 

Assim, foi alterado o art. 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente de modo a permitir 

a possibilidade ilimitada de recondução dos conselheiros tutelares. Dessarte, acabou a limitação, 

sendo que o Conselheiro Tutelar pode ser reconduzido inúmeras vezes, desde que passe por novo 

processo de escolha, como ocorre com os vereadores, por exemplo. 

Portanto, torna-se necessária a alteração da Lei Municipal nº 3.350/2017, a fim de adequar 

a legislação municipal ao regulamento federal sobre o tema. 

Na certeza da aprovação deste, renovamos votos de elevado apreço e consideração.  

Feliz, 27 de maio de 2019.  

  
 
 Albano José Kunrath, 
 Prefeito Municipal de Feliz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor  
Luiz Egon Kremer 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz  
NESTA 
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PROJETO DE LEI Nº 070 / 2019.  

 

Altera a Lei Municipal nº 3.350, de 12 de dezembro 
de 2017, que dispõe sobre a Política Municipal dos 
direitos da Criança e do Adolescente, sobre o 
Conselho Municipal, o Fundo Municipal, o Sistema 
Municipal de Atendimento Socioeducativo, o 
Conselho Tutelar e dá outras providências.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica alterado o caput e o § 1º e revogado o § 2º do art. 64 da Lei Municipal nº 3.350, 

de 12 de dezembro de 2017, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

 “Art. 64 O mandato dos Conselheiros Tutelares é de 4 (quatro) anos, permitida a 

recondução. 

  

 § 1º A recondução consiste no direito do Conselheiro Tutelar de concorrer ao mandato 

subsequente, em igualdade de condições com os demais pretendentes, submetendo-se ao mesmo 

processo de escolha pela sociedade, vedada qualquer outra forma de recondução. 

 

 § 2º Revogado.” (NR) 

 

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em __ de ___________ de 2019. 
 
 
Albano José Kunrath. 
 
 
Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 

Município. 
 Feliz, 27.05.2019. 
 
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel. 
 Procurador. 


