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Dispôc acetca da derrogacão de disposiuvo da Lei n"
6.775, de 1().11.2017 (Dispõc sobtc a riaçào c

funcioname nto tlos Conselhos Tutelare s e dá outras
prr>r,itlôncias).

Árt. l" Esta lei deffogâ o Inciso \'II do art. 13 da Lei n" 6,773, de 2011

";\rt. 13.....

"\rl l - (rcvr>gado)"

Art.2" Esta lci cntra enr r'igor na data dc sua publicacào oficial

Mi
\Ic

Palác1o José )eves Forrnighieri, 67" aniversário de Cascavel

I \ / Ern 19 de junho de 2019i)
-< àY)
sael funibr
Leador\/PSC

Justificaçào.

Scnlrorcs Vcrcadorcs â propostâ quc âpÍcscnto para dclibetaçào dc Vossas Iixcclôncias
busca sanat uma irtegulatidade existente na Lei n" 6.173, d,e 2017 do N{unicípio de Cascar.el.

() Inciso \,'lI do art. 13 da supla lci <1uc trata accrca tlos re<luisirr-:s para que
interessados possam candidatar se r()s cnrgos de (lrnscllro Tutcltr cm trosso trrunicípio niro podc sct
considerado, pois, apresentar certiÊrcado ou diplor.na de cotrcLrsào de cusino supetiot, cleve scr prer-tsto
p^ra a possa do canclidato aplovado no ccÍtâr'nt c nào para sua inscricàr.: em podcr concorrcr ao

certame-

Ora, a Lei n" 8.0ó9, de 1990 - Estatuto da Criauça e do Ádolescente, normâ essa que
nortttatizz. os procedimentos c requisitos pala poderern os candiclatos a inscrer.'er-se para o certame cle

escolha de Conselheir-o Tutelat. .,\ssim se e-\pressa seu ntt. 113:

Àrt, 133. Para a candidatura a lncmbrr: do Conselho 'I'utelar, scrào exigidos os

seguintes requisiros:
I - recorhecida idoneidade moral;
II - idade superiot a vinte e ufir ânos;
III - rcsid.it no nrunicípio,
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À Cân-rara N{unicipal dc (iascatel, I-stado do I)arnnír, aprovr:
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Já o art. 13.1 da IICÂ, definc que lei murucipal potlcrá apenas sobre o local, dia e

horário dc funcionamento do Consclho Tutelat, c também, acctca cla remuneração a sc despenditla aos

ct»tselheiros,
Ern nenhum momcnto o ECA nortna geral e regulamcntadora diz que um dos

rcquisrtos para candidatar-sc ao câÍgo dc Corselhciro Tutelar ó apresentnr ccrtificado ou diploma dc

cutso supcrior. lisse dispositivo da lei municipal é ilcgal c nào atcncle aos princípios básicos do bom
concuÍso que é o dc garanú a todos o dircito de partrcipat. Essa cxigência dc nivel supetior deve set
rcquerida como reqúsitcr pâra a p()ssc do aprovaclo no concuÍso.

Qucro delrar claro aqui cotrr a minhr propostâ de lci que a aptcscntaçâo dc certificado
ou diploma de nível superior é rcquisito para a investidura no cârÍlo, logo após ser aprovado ern

concurso púl;hco ou ctn escolha dc conselhcito utelar, c nào podc scr obrigat<irio para 
^pcnâs

candidatar-se a funçào.

O próprio att.37,II da Constituiçào lrcderal define que a investiduta cm câÍgo orr

cmprego púb)-rco depcncle de aprovaçào próvia em concutso pírblico de pÍol,as ou de provas e títulos.
(grifo nosso).

^rt. 
3;

Il - a investidura cm cârgo ou cmprego púbüco depenclc dc aprovaçiio próvia enr

concurso oLiblic,, dc Dro\'ils ou de nrovas c titulos- d,: acordo com a nrhlteTa u

a conrplexiciade do cargc.r ou elnprcgo, nâ forrna prevista en lci, tessalvadas as

nor'»eaçõcs para cargo cm comissào declatado cn-r lci de üvre nomc:rç'io e

cxonertçào;

Á própfl.r constituicão gâtante que em um coÍrcurso o candidato podcr:'r reaüzar a

prova, nào havendo ncnhum obstáculo a sua inscriçào. Apenas é condicionada a aptescntação do
ccrtilrcacio ou diploma de nír-el supcrior, ern fasc posteriot a raabzação da prova objctiva, on sc,a, se o
candidato fot apror.ado nâ p[o\,â objctiva o mesmo é obrigado â âpresefltar ser.rs títulos, caso o cdital
assim dcterminar. Nào há na Constituiçãt> Federal clualquer obrigaçào de útulos acadêmicos pâÍâ quc o
candidato possa se inscrever em algum colcurso, E é assirn tam[:ém, na lci gera) do ECr\.

Posto islrr, cspeto, pois, contat com o apoio dos Nobrcs Pares a apÍovação deste

simpics, mas importante proicto cle lei.
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