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SECRETÁ

"ALTERA A REDAÇÃO DO ART.12,
13, 14, 27, 28 e CRIA ARTIGO 30-A
DA LEI Nº 39/1997 DE 25 DE
AGOSTO DE 1997, QUE DISPÕE
SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A Câmara Municipal de Goianá aprova, e o Prefeito Municipal
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° Os artigos 12, 13, 14, 27, 28 e 30-A da Lei nº . 39/1997 de 25 de agosto
de 1997 passa a vigorar, respectivamente, com a seguinte redação:
Art.12°- Fica criado o Conselho Tutelar, órgão permanente e
autônomo, encarregado de zef ar pelo cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente, composto de 5 (cinco) membros e seus
respectivos suplentes, sendo todos eleitos pela comunidade, através do
voto facultativo dos cidadãos do município, em eleição unificada
em todo território nacional, realizada sempre a cada 04 anos, no primeiro
domingo do mês de outubro do ano subseqüente ao da eleição
presidencial, sendo regulamentado e
coordenado
pelo Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente.
Art.13°- Podem votar os maiores de 16 anos inscritos corno
eleitores no Município até 03 meses da data da eleição.
§ 1°-A candidatura é individual e sem vinculação a partido político.
§ 2°- A posse dos conselheiros tutelares eleitos ocorrerá no dia 10
de janeiro do ano subseqüente ao processo de escolha.
§ 3°- A designação dos membros do conselho compreenderá a dos
respectivos suplentes.
Art.14 - Os membros do conselho e seus respectivos suplentes
exercerão mandato de 04 (quatro) anos, admitindo-se nova recondução
mediante novo processo de escolha.
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