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PROJETO DE LEI Nº 029/2019 DE 24 DE MAIO DE 2019 

 

Altera a Lei 2.217 de 23.05.2014 que trata dos 

Direitos da Criança e do Adolescente em 

Faxinal do Soturno. 

 

Art. 1º – Fica alterado o art. 41 da Lei 2.217 de 23.05.2014, passando a ter a 

seguinte redação: 

“Art. 41 - O mandato dos Conselheiros Tutelares é de 4 (quatro) anos, 

permitida recondução por novos processos de escolha. 

§ 1º (Revogado) 

§ 2º (Revogado)” 

Art. 2.º - Fica alterado o art. 49 da Lei 2.217 de 23.05.2014, passando a ter a 

seguinte redação: 

“Art. 49 - Os Conselheiros Tutelares receberão, a título de remuneração 

mensal, o valor equivalente ao vencimento Padrão 06 do Plano de Cargos e Salários dos 

servidores públicos municipais.” 

Art. 3.º - Fica alterado o inciso I do art. 50 da Lei 2.217 de 23.05.2014, 

passando a ter a seguinte redação: 

“I - Gozo de férias anuais remuneradas, com acréscimo de um terço sobre a 

remuneração mensal; 

a) As férias adquiridas deverão ser gozadas nos 10 meses imediatamente 

subsequentes à sua aquisição, sob pena de caducidade. 

b) No último ano do mandato as férias serão indenizadas, salvo se o 

conselheiro for reconduzido à função, hipótese em que o gozo se dará nos termos da alínea 

“a”.” 

Art. 4.º - Fica revogado o inciso V do art. 50 da Lei 2.217 de 23.05.2014. 

Art. 5.º - Fica revogado o Parágrafo Único do art. 50 da Lei 2.217 de 

23.05.2014. 

Art. 6.º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com aplicabilidade 

imediata, revogando as Leis 1.742 de 27 de dezembro de 2006 e 2.198 de 27 de março de 

2014. 
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Justificativa:  

 

Senhores Vereadores, 

 

Tendo em vista situações fáticas e legais posteriores à Lei 2.217/2014, estamos 

encaminhando o presente Projeto para alteração da Lei, com a finalidade de alinhar a nossa 

Lei com as determinações Federais e os entendimentos jurídicos e dos Tribunais. 

O presente Projeto trata de três assuntos distintos e que precisam ser ajustados, 

os quais: 

1- Até então a legislação geral vigente previa um limite de recondução para as 

conselheiras tutelares. Tal restrição foi retirada no âmbito nacional, com o 

intuito de permitir a recondução das conselheiras já na atual eleição. 

Motivo pelo qual se encaminha a alteração na legislação municipal. 

2- Atualmente as conselheiras tutelares vêm sendo pagas da seguinte maneira: 

Recebem o padrão 1 com a complementação do salário mínimo, uma 

gratificação no valor de R$ 150,00 e o vale refeição do valor de R$ 202,62. 

Acontece que já fomos cientificados que o Tribunal de Contas está 

apontando este tipo de remuneração, por considerar que conselheiras são 

mandatárias, devendo receber única e exclusivamente o subsídio legal. Para 

evitar esse apontamento no nosso município, e que o Tribunal exija que 

paguemos somente o subsídio legal (o que reduziria drasticamente o salário 

delas, de maneira repentina), estamos enviando a alteração do padrão para a 

faixa mais próxima do valor que elas recebem hoje (que é o padrão 6), com 

o intuito de regularizar o pagamento e evitar os problemas que a atual 

maneira traz. 

3- O gozo das férias é um direito constitucional, previsto em tutela da saúde 

do trabalhador. A presente alteração tem por intuito evitar que as 

conselheiras deixem de gozar suas férias para receber sua indenização 

acumulada no final do mandato, deturpando a finalidade do direito, que é 

conceder descanso ao trabalhador. 

Frise-se que as presentes alterações se fazem de caráter necessário e urgente. 

Contando com a atenção dos nobres Edis e pela importância do assunto, 

solicitamos a análise e aprovação do projeto. 

        Atenciosamente, 

 

 

Clovis Alberto Montagner 

                                                                                          Prefeito Municipal 

 



3 

 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 06/2019 

 

 

 

 

Emenda modificativa ao Projeto de Lei nº 029/2019 que Altera a Lei 2.217 de 

23.05.2014 que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente em Faxinal do Soturno. 

 

Fica modificado Art. 1º, passando a ter a seguinte redação: 

 

Art. 1º - Fica alterado o art. 41  da Lei 2.217 de 23.05.2014, passando a ter a 

seguinte redação: 

“Art. 41 - O mandato dos Conselheiros Tutelares é de 4 (quatro) anos, 

permitida a sua recondução através de eleição pelo voto direto, secreto, universal e  

facultativo dos  cidadãos do Município em igualdade de condições  com os demais 

pretendentes ao cargo.” 

 

 

Sala das Sessões, aos 24 de junho de 2019. 

 

 

 

Lisandra Locatelli Pereira 

Vereadora Bancada PT 

 

 

 

Erli Edino Barbieri 

Vereador Bancada PDT 

 

 

 

Flávio Irineu Chelotti 

Vereador Bancada PP 

 

 

 

Elcindo Cherobini 

Vereador Bancada MDB 

 

 

 

Nestor Sarzi Sartori 

Vereador Bancada PTB 
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OF. GAB Nº 061/2019                               Faxinal do Soturno, 08 de julho de 2019. 

 

 

 

Exmo. Sr. 

UBIRAJÁ FALCÃO DA ROCHA 

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES  

N/CIDADE 

 
 

Senhor Presidente 

 

  REF. MENSAGEM RETIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 029/2019 

DE 24 DE MAIO DE 2019. 

 

  Com relação ao assunto acima, encaminhamos a esta Egrégia Casa uma alteração para 

o Art. 2º e Art.6.º do referido projeto, que passam a ter a seguinte redação: 

 

Art. 2.º - Fica alterado o art. 49 da Lei 2.217 de 23.05.2014, passando a ter a seguinte 

redação: 

................ “Art. 49 - Os Conselheiros Tutelares receberão, a título de remuneração 

mensal, o valor de R$1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta reais), corrigido pelo mesmo 

índice e na mesma data dos servidores públicos municipais.” 

 

Art. 6.º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 

01.07.2019, revogando as Leis 1.742 de 27 de dezembro de 2006 e 2.198 de 27 de março de 2014. 

 

 Justificamos esta mensagem, tendo em vista a reinvindicação das Conselheiras Tutelares e 

conforme acordado com as mesmas, nesta data. 

 

 

   Atenciosamente 

 

 

         Clovis Alberto Montagner 

 Prefeito Municipal 

 

 


