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PROJETO DE LEI Nº 018-02/2022 

 

  
Altera dispositivo da Lei n.º 7.181, de 
17 de abril de 2019, que dispõe sobre 
a Política Municipal de Proteção aos 
Direitos da Criança e do Adolescente, 
cria o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, o Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e o Conselho Tutelar. 

 
 
 

Art. 1.º Fica alterada a redação do artigo 49. da Lei 7.181, de 17 de abril 
de 2019, que dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da 
Criança e do Adolescente, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
o Conselho Tutelar, que passarão a vigorar com o seguinte texto: 
 

“Art. 49. Os Conselheiros Tutelares receberão, a título de remuneração 
mensal, o valor de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais).” 

 
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 

efeitos a contar de 1º de janeiro de 2022. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 12 de janeiro de 2022. 
 
 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 
        César Augusto Pereira da Silva 
   Secretário de Adm. e Segurança Pública 

 
 

            Visto da Assessoria Jurídica 

_____________________ 

 

Data:  _____/_____/20___ 

 
Estrela, 12 de janeiro de 2022. 
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Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 018-02/2022 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Vimos, através deste, encaminhar o Projeto de Lei n.º 

018-02/2022, que altera dispositivo da Lei n.º 7.181, de 17 de abril de 2019, que 
dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do 
Adolescente, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o 
Conselho Tutelar. 

A presente proposta altera a Lei Municipal nº 7.181, 
de 17 de abril de 2019, que dispõe, entre outras medidas, sobre a remuneração 
dos Conselheiros Tutelares do Município de Estrela. 

Atualmente os Conselheiros Tutelares recebem, a 
título de remuneração mensal, o valor de R$ 1.322,79 (um mil trezentos e vinte 
e dois reais e setenta e nove centavos). 

É de conhecimento de todos o excelente e 
extremamente necessário, trabalho prestado pelos conselheiros tutelares, junto 
ao nosso Município. Desde 2020 os membros do Conselho lutam por uma 
remuneração justa, compatível com a praticada em outros municípios da Região. 
Em virtude da Pandemia do COVID-19 e por força de Lei Federal, estávamos 
impedidos até o momento de tomar qualquer medida neste sentido, mas agora 
chegou a hora de reconhecermos o trabalho realizado por estes profissionais.  

O Governo de Estrela, reconhecendo a necessidade 
de reajustar a remuneração paga aos profissionais que exercem a tarefa de 
Conselheiro Tutelar, estipulou o valor de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e 
cinquenta reais), um aumento de mais de 32% comparado ao que é praticado 
até o momento. 

Salientamos ainda, que a presente medida é de 
extrema importância para que num futuro próximo possamos contar com 
pessoas interessadas em exercer está tão importante função. 
    Deste modo, considerando o interesse público na 
questão, encaminhamos o presente Projeto de Lei para devida análise e 
posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 

        Elmar André Scheneider 
 Prefeito de Estrela 

Ex.mo Sr. 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


