
         E S T A D O  D
            Prefeitura Municipal de Jaciara

 
LEI 1635

 
 
    Eu, 

de Moto Grosso:  
 

    FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores do Município, 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º

Julho de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:

.... “ Art. 64 - O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será 

estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público

 § 1º O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada 

em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano 

subseqüente ao da eleição presidencial.

                       § 2º A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano 

processo de escolha, e será composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para manda

de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha

              

      Art. 

disposições em contrário.   

                            GABINETE DO PR

                            EM     

 

 
            

DESPACHO: Sanciono a presente Lei com ressalvas
 
Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com 

de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.
 
 

 
            

 

              
E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O
Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461

1635/2014, de 26 de Novembro  de 2014. 

 
“ALTERA O ARTIGO 64 DA LEI 1.180/2009 NOS 

TERMOS DO ART.139,§§ 1º E 2º DA LEI Nº 12.696/2012 DE 

25.07.2012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

Eu, ADEMIR GASPAR DE LIMA, Prefeito Municipal de Jaciara,Estado 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores do Município, 

Art. 1º - Fica alterado o artigo 64 da Lei Municipal nº 1.180

, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será 

estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da 

nça e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público 

§ 1º O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada 

em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano 

ao da eleição presidencial. 

§ 2º A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano 

processo de escolha, e será composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para manda

de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  

EM     26    NOVEMBRO     DE      2014. 

 ADEMIR GASPAR DE LIMA 
            PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei com ressalvas 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares 
de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra. 

 ADEMIR GASPAR DE LIMA 
            PREFEITO MUNICIPAL 

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

O ARTIGO 64 DA LEI 1.180/2009 NOS 

Nº 12.696/2012 DE 

 

, Prefeito Municipal de Jaciara,Estado 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores do Município, 

180/2019 de 22 de 

O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será 

estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da 

§ 1º O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada 

em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano 

§ 2º A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subseqüente ao 

processo de escolha, e será composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato 

  

, revogando-se as 

  

afixação nos lugares 

  


