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Senhor Presidente,

Tern a presente a finalidade de encaminhar a Vossa 
Excelencia, para apreciagao dessa egregia Camara Municipal, o incluso Projeto de 
Lei, cuja ementa: "DISPOE SOBREA ALTERAQAO DE DISPOSITIVOS DA LEI N° 
1.867/2021 QUE TRATA DO NOVO CONSELHO CACS-FUNDEB".

O Projeto de Lei que submetemos a apreciagao dessa 
Edilidade decorre de solicitagao do atual Conselho do CACS FUNDEB que constatou 
divergencia das disposigoes contidas nos §2° e §3° do artigo 2° da Lei Municipal n° 
1.867/2021 em relagao as determinagoes estabelecidas pela Lei Federal n° 14.113 
de 25 de dezembro de 2020, havendo a necessidade de sua regularizagao para que 
possam proceder aos tramites destinados a escolha dos futures membros do 
Conselho do CACS FUNDEB.

Conforme se podera observar na redagao contida no §2° do art. 
2°, a escolha recairia nos membros constantes dos incisos IV, V e VI do caput do 
mesmo artigo, quando o correto sao os dos incisos III, V e VI. Ja no §3° do mesmo 
artigo, constou os membros dos incisos II e III quando o certo sao os dos incisos II e 
IV, nos termos da determinagao contida na Lei Federal n° 14.113/2020 (art. 34).

Outrossim, em virtude da adequagao dos paragrafos 
supracitados devera ser corrigida, tambem, as disposigoes do §4° do mesmo artigo.

Portanto, trata-se de mera adequagao da Lei Municipal aos 
regramentos da Lei Federal, sem a qual nao poder-se-a dar continuidade ao 
processo de escolha dos Conselheiros do Conselho do CACS FUNDEB.

Desta forma, constando com a costumeira colaboragao dessa 
Casa de Leis, para com os assuntos de real interesse publico, solicitamos a Vossa 
Excelencia e Nobre Edis que a materia seja apreciada, em regime de urgencia nos 
termos do art. 66 da Lei Organica do Municipio.

Sendo so o que apresentaji^ra o momento, subscrevemo-nos
isiVereadores, nossos protestosreiterando, no ensejo, a Vossa Excelencia 

de elevada estima e distinta considemg§o.

Cordialmente,

DANILO BARBOSVjyMC 
Prefeito Munfcfpal

HADO

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.
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ESTADO DE SAO PAULO

PROJETO DE LEI N° § g DE 05 DE AGOSTO DE 2021.

"DISPOE SOBRE A ALTERAQAO DE 
DISPOSITIVOS DA LEI N° 1.867/2021 QUE 
TRATA DO NOVO CONSELHO CACS- 
FUNDEB"

Art. 1° Ficam alteradas as redagoes do §2°, §3° e §4° do art. 2° da 
867, de 5 de julho de 2021, passando a vigorar da seguinte forma:Lei n°1.

“Art. 2°

(..........)

§ 2° Os membros do Conselho previstos nos incisos III, V e VI do 
caput e §1° deste artigo serao indicados pelas respectivas 
representagoes, em processo eletivo pelos respectivos pares.

§ 3° Os membros do Conselho previstos nos incisos II e IV do 
caput deste artigo serao indicados pelas entidades sindicais das 
respectivas categorias.

§ 4° Os membros do Conselho previstos no caput e no § 1° deste 
artigo, observados os impedimentos dispostos nos incisos I ao IV 
do art. 4°, serao indicados ate 20 (vinte)dias antes do termino do 
mandate dos conselheiros anteriores, de acordo com os criterios 
estabelecidos no § 2° deste artigo.”#

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 
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