
LEI N.º 3.142/2019 
27 de agosto de 2019 
(Vereador Rafael de Oliveira Tavares) 

 
Dispõe sobre alterações do artigo 4º da lei nº 2.974/207 de 06 de 
julho de 2017, que Cria o Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa  - CMDPI e dá outras providências. 

 
Art. 1º - A Câmara Municipal de Valença resolve que o artigo 4º da lei nº 2.974/207 de 06 de julho 
de 2017, que Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa CMDPI e dá outras 
providências, passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 4º - O Conselho Municipal do Idoso será composto por 10 (dez) 
membros, guardada a paridade entre representantes de instituições 
oficiais e entidades da sociedade civil. 
 
§ 1º - O mandato dos conselheiros será de 02 (dois) anos, permitindo uma 
única recondução consecutiva. 
 
§ 2º - Os 05 (cinco ) conselheiros, representantes de  instituições oficiais, 
serão indicados e nomeados com seus respectivos suplentes, sendo: 
 
I – 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
sendo um preferencialmente do CREAS;  
 
II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;  
 
III -01 (um) representante Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;  
 
IV –(Revogado); 
 
V – (Revogado); 
 
VI- 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras e 
Planejamento Urbano; 
 
§ 3º - 05 (cinco) conselheiros, representantes da sociedade civil, 
diretamente ligadas à defesa ou ao atendimento ao idoso, serão indicados 
e nomeados com seus respectivos suplentes, sendo:  
 
I- 02 (dois) representantes de instituições de longa permanência para 
idosos; 
 
II– 01 (um) representante de grupo de convivência para idosos; 
 
III -01 (um) representante de instituições religiosas; 



 
IV – (Revogado); 
 
V -01 (um) represente de entidade de ensino superior. 
 
§ 4º - As entidades envolvidas com movimentos sociais e assistenciais em 
prol da pessoa idosa, a que se refere este artigo, deverão apresentar 
atestado de autoridade constituída, declarando que esteve em efetivo e 
contínuo funcionamento durante 12 (doze) meses, imediatamente 
anteriores, com observância dos estatutos, e que seus dirigentes não 
percebem qualquer remuneração ou vantagem pecuniária.” 

 

At. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2019. 

 
 
Fábio Antônio Pires Jorge                                      Pedro Paulo Magalhães Graça   
     PRESIDENTE                                                                              VICE - PRESIDENTE                   
  
 
Rafael de Oliveira Tavares                                    Paulo Celso Alves pena 
 1º SECRETÁRIO                       2º SECRETÁRIO 
 
 
Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei. Extraiam-se cópias para as 
devidas publicações. 

Gabinete do Prefeito, em ___/___/___ 

Luiz Fernando Furtado da Graça - Prefeito Municipal 
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