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SUBSTIT'U',rM N" 1, DE 2019 ÂO PROJETO DE LEI N" 68, DE 2
(Iroponente: Vcteador IVÍisael Junior/PSC)

cNnnettuntct
PALDÉ CASCAVEL

\rí,

lzicio José N es Fornighieri, ó7" anivc:'sário de Cascavcl
Em 16 de agos«: de 2019.
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I)ispõe acetca da altcraçào da Lci n" 6.773, de 10.11.2017
(Dispõc sobre a criacào e Íuncionamcnto dos Conselhos
'Iutclares e dá outras prr».idências).

A Câmara lvlunictpal de Cascavcl, Estado do Pataná, aprova:

Àrt. 1" Esta lei alteta o lnciso VII do att. 13 da Lei n" 6.773,,Je 201, que passa a vigorar com a

scguinte redação:

'1\rt. 13..

"VII - aprescntaÍ flo âto da inscriçào, comprovânte de escolaridadc mímma de nívcl
supcrior completo ou em fase de conclusão até a drta em que se datá a eleição para
concoüer à vaga de Consclheko 'l'utelâÍ, onde deverá eptesentar os seguintes
clocumentos:"

a) diploma ou ccrtifrcado de conclusào de curso dc nír'el superior;
b) declaração da instituição de ensino que comprovc que o candidato está

matticulado e que itá concluir o ensino super.ior âté a data em que se dará r:r

rnicio das eleicôes para as r-agas de Conselhciro Tuteiar.
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Misael J
Vcreador/P
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-Justificaçãcr

O Substinrtivo quc âpresento ao Projcto de Lei n" 6tJ, <lc 2019 e que altera a Lei n"
6.773, de 2011 d,a lr{unicípro de Cascavel, r,isa dat conüçõcs para aquelas pessoas que queirlm
candidatar-se âo câigo de Conselheiro 'futclat c que estào em fasc dc conclusão do cnsino superiot, nào

seiam prcjucl-rcados no at() tla inscriçào.

Fl,ntcndo que o dipkrnra ou certificado dc nível superior devctia ser reqnisito para

p()sse no cargo e não como condição para podcr se inscrever âo cârgo. Ora, nos tetmos atuais da lei
vigente, há nítidos pre)úzos pata aqueles que estão pata concluir o ens.ino supctior no ano em que sc

darào as elei.ções pata os Conselheiros 'Iutclatcs. Então, pautado em um ptincípio da tazoabilidade e da

possib idade, o substitutivo irá dar condições para aqueles que estào sc formando a se inscrevctcm c

podetcm concotreÍ as vagas dc consclheiros.
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Art. 2" Esta lci entta etn r.igot na data de sua pul;licacào oÍtcial.
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Â Lei n" 8.069, dc 1990 - Estatuto da Criança e do :\dolescente, noffnâ cssâ que
normatiza os procediment<.rs e rcqúsitos para podetcm os can«lidatos a inscrcver-se pata o certame dc
escolha de Conselheiro Tutclar. Âssim se expressa no seu art. 1 13:

Ârt. 133. Para a candidatura a membro do Ccrnselho Tutclat, scrào cxigidos os
seguintes requisitos:
I - teconhecida idoneidadc moral;
II - idade supcrior a vinte e um anos;
III - resi<lir no município.

Jâ o att 134 da ECA, define que lei municrpal podcrá apenas trâtâÍ âcercâ do local, dia
e horáticr de funcionamcnto do Conselho Tutelat, e tambóm, acerca da rcmuneração a scr despendida
aos consclheiros.

Ilm nenhum momeÍrto o F,CÂ, norma gcral e regulamcntadora, tliz que um dos
requisitos para canclidatar sc âo cârgo de Consclheiro 'I'utelar é apresefltaÍ ccnifrcado ou diploma dc
curso superior. Esse dispositivo da lei rnunicipal é cgal c não atenrle aos princípios básicos do bom
co11cuÍso que ó o dc garanú a todos o direito dc partrcipar. Essa exigência de nír'el superiot dcve scr
requcricla como requisito para a posse do aptor.ado no concurso.

l)elro claro aqui cc.rtrr a mlnha ptoposta de lci quc â apresentaçào de certificado ou
drploma de nível superior é reqúsito para a in'r,estiduta no câÍg(), logo após set aprovado em concurso
público ou em escolha de conselheiro tr:telar, e nào pode ser obrigatório pârâ apenâs candidatar-se a

funçào.

O própdo âtt. 37, II da Constinrrçào Fedetal define que a invcstidurâ ern caÍgo ou
emprego púbüco depcnde de aprovação prévra em concurso público de pÍovâs ou de provas e títulos.

ftrifo nosso).

.\rt. 37

Il - a invcstidura ern cargo ou emptego público dcpende de aprovaçào prér,it em
concurso oúbüco,lc Dfovas ou de nrovas c títulos. dc acordo c()tn a nâturcza e

a cornplexidade do cargo ou clnprcgo, na forma prcvista cm lci, ressalvadas as

nomeaçôes para çargo em comissão dcclarado em lei de Livre Iromeaçào e

exoncraçrio;

;\ própda constituição gâraÍrte que em urn concuÍso o candidato podetâ teaüz.ar a

ptova, não havendo nenhum obstáculo a sua inscriçào. ;\pcnas ó condi.cionada a aprcsentação do
ccrtifica<lo ou diploma de rrír.el supedor, em fase postcrior a, rczltzaçà<» da ptova objetira, ou sejl, se o
candidato for aprovado na pÍ()a:â objeuva o mcsmo é obrigado â aptesentâÍ scus títulos, caso o edital
assim determinat. Nào há na Constituiçào Fcderal qual<1uer obrigação de útulos acadêmicos para que o
candidato possa se inscrever em algum concutso. E é assrm também, na lei geral <Jo EOÁ.

Posto isto, espcro, pois, contar com o apoio dos Nobres Pares a aptovaçào deste

simplcs, mas impoÍtânte projcto dc Iei.
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