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LEI No 3841/2020, DE 12 DE AGOSTO DE 2020  

Altera a Lei n° 3.75012018, de 19 de 
dezembro de 2018 alterada pela Lei n.° 
3.79412019 de 17 de outubro de 2019, que 
dispöe sobre a Politica Municipal dos 
Direitos da Crianca e do Adolescente e dá 
outras providências. 

o PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no uso das atribuiçöes 

que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Càmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 1°. A Lei n° 3.750/2018, de 19 de dezembro de 2018 alterada pela Lei n.° 3.794/2019, de 

17 de outubro de 2019, passa a vigorar corn as seguintes alteraçöes: 

"Art. 14. 0 ConsoTho Municipal dos Direitos do Crianca e do Adolescente - CMDCA será 
corn posto, de forma paritária per 09 (nove) representantes governamentais e 09 (nove) 
representantes nao governamentais, totalizando 18 (dezoito) membros titulares e 18 (dezoito) 
membros suplentes, sendo que para coda titular haverá urn suplonte. 
Art. 15. Os representantes governamentais seráo Os Secretários Municipais des pastas abaixo 
re/a cionadas ou outros representantes indicados per estes, dentre os se,vidores 
pro ferencialmente corn atua cáo e/ou formaçáo na area de atendimento a Criança e ao 
Adolescente, os qua/s justificadamente poderão ser substituidos a qualquer tempo, sendo 09 
(nove) membros titulares e 09 (nove) membros suplentes, sendo: 
- 01 (urn) representante do Secretaria Municipal de Assistència Social; 

- - - 	 , Rcdcço dada pela Lei  n.° 
3 2/202 dc-de-ho-de-20203 (Revogado) 
III - 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educa cáo, Cultura e Esporte; 
IV- 01 (urn) representante do Departamento de Esporte: 
V - 01 (urn) representante do Departamento do Cultura; 
VI - 01 (urn) representante da Secretaria Municipal do F/nan cas; 
VII - 01 (urn) representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; 

- 	 R.edçäe 
dada pcla Lew n.° 332/202O -de 09 dc juiho do 2020) (Revogado) 

dada 	polo Lei n °  3.83212020, do 09 4e- julho do 2020) 
(Revogado) 

Racão dada pea ei 
n° 3832J2024de 409 -de 220)  (Revogado) 
XI- 01 (urn) representantes de Diretores dos Escolas do Rede Estadual; 
XI! - 01 (urn) representante da Policia Milifar. 
Art. 16. Os representantes não governamentais serão eleitos na Con feréncia Municipal dos 
Direitos do Criança e do Adolescente, sendo 09 (nove) membros titulares e 09 (nove) membros 
suplentes, representantes de entidades não governamentais, dentre as entidades do sociedade 
civil organizada, diretamente ligadas a defesa OU 00 atendirnento dos direitos dos cr/an cas e 
adolescentes, legalmente constituldas e em funcionamento ha pelo menos urn ano. 
I 01 (urn)  rcprcsonfantc do COGO Familiar Rural; (Rcdacao dada pela Lei n.° 3832/2020, do 09 
4e-julhe-/e-2020)  (Revogado) 

a_a 	.  - ...... 

a-Lebm9-3832/2O20r8c 	09-8e-jua4e-202)-(Revogado 
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- Cpmunidadc; 	dada 	Le*-i'° 3.832/2020, - . - 	- 
do 09 dcjulho do 2020) (Revogado) 

a 	 (Redo coo 	polo 

Chopinzinho 	SINTRAF; 	th (Reço 
(Revogado) 
V-0 	- 	-- - 	- 	- - 

Lei3.832/2020, dc 09 do 	dc 2020) a pc/& 	-n 	 juiho 

- - 	- - 	urn! 	 (Rode gao 	pc/a :: 	.. 	- 
	- 

dc Chopinzinho; 	dada 	Lel 
evogado) 	- - - 	- - 	- 	- - 	

------ 
dodapelft L 	3.832/2020.09 do -de tie-de-2-020-(Revogado) - 	-. 	- 	- - 

Matte 	APM: 	dode 383220204e-09-de-jt4he-de-2020)-(Revogado) (RedacOo 	pe/a-Le- n 
VIII 01 	 do Maociac  (urn) rcprccntantc 
do Sllvciro 	APM: RcdagOociacla pola 'i- °  383212020, do 00 dcjulho do 2020) (Revogado) 

jTho-de-2020)-(Revogado)  

324202Q-iie-09 dcjulho 	do 2020)-(Re ogado) 

Redactjo-dada 	Lei 	3.832/2020-. pc/a 	n.° 00 dc 	do 2020) c 	juTho 	(Revogado) 
Xli 	01 	 do Ro - 	 - 	-. 	•• 0 

-: 	 - -; 	-: - -: 	- 	 • 	- (urn) representante 
3-&3-2/2020. 	do 00 dcje# 	de2G29-(Re 

;; 
ogado) 

--,_ 
332/2020&10-de-2020)-(Re 

rt. 2° - Os demais artigos da Lei n°3.75 
i n.° 3.794/2019, de 17 de outubro de 20 

rt. Y. Esta lei entrarâ em vigor na data 

832/2020 de 09 de juiho de 2020, e as th 

GABINETE DO PREFEITO DE OH 

Alvaro Ds 

- 	-• 	 ;::: 
ogado)" 
/2018, de 19 de dezembro de 2018 alterada pela 
.9 , permanecem inalterados. 
e sua publicacäo, revogando em especial a Lei fl.°  

.posicöes que lhe sejam contrárias. 

PINZINHO - PR, 12 DE AGOSTO DE 2020. 

nis Ceni Scolaro 
Drefeito 

Publicado no Diãrio Oficial dos Municipios 
do Sudoeste do Paraná 
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ASSINATURAS 

COdigo para verificação: B96F-5118-7BOA-FB71 

Este documento fol assinado digitalmente pelos seguirites signatarios nas datas indicadas: 

ALVARO DENIS CENI SCOLARO (CPF 009.378.889-40) em 14/08/2020 12:35:15 (GMT-03:00) 
Emitido par: Sub-Autoridade Certificadora iDoc (Assinatura iDoc) 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificacao por meio do link: 

https://chopinzinho. 1  doc.com. br/verificacao/B96F-51 1 8-7BOA-FB7 I 


