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Lei nº 2642 

 
 
 
BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS, Prefeito 
do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, 
usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 

 
      

Altera o art. 8º da Lei 2608/2006 e dá outras providências.  
 
 
 
Art. 1º - Dá nova redação ao art. 8º da Lei 2608/2006 como segue:  
 

Art. 8º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itajubá 
será composto por 20 (vinte) membros, respeitada a composição paritária entre o 
Poder Público e a Sociedade Civil, sendo: 

 
I - 10 (dez) membros representantes do Poder Público, nomeados pelo Prefeito, 
sendo: 
a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 

e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Governo; 

f) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças; 

g) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração; 

h) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

i) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e 

Comércio; 

j) 01 (um) representante do Setor Jurídico da Prefeitura. 

 

II - 10 (dez) membros da sociedade civil, eleitos nas respectivas organizações, 

representantes de entidades legalmente constituídas e em funcionamento há, pelo 

menos, 02 (dois) anos, sendo: 

a) 05 (cinco) representantes de entidades devidamente registradas no CMDCAI, 

eleitos em Assembléia Geral especialmente convocada para este fim pelo CMDCAI; 
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b) 01 (um) representante do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 

Materiais Elétricos de Itajubá – SIMMMEI; 

c) 01 (um) representante de organização dos profissionais contábeis de Itajubá; 

d) 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil/Itajubá – OAB; 

e) 01 (um) representante da CDL (Câmara de Dirigente Lojistas de Itajubá); 

f) 01 (um) representante da ACIEI (Associação Comercial, Industrial e Empresarial 

de Itajubá). 

 
§ 1º - Os representantes das secretarias e órgãos municipais serão indicados pelo 
prefeito, dentre servidores com poderes de decisão no âmbito da respectiva área. 
 
§ 2º - Os representantes das instituições da sociedade civil serão escolhidos em 
Assembléia convocada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente que estiver terminando seu mandato, com no mínimo sessenta dias de 
antecedência, por meio de edital publicado em diário oficial e em pelo menos um 
jornal de grande circulação no município. 
 

Art. 2º - Permanecem em vigor todos os demais artigos da citada Lei Municipal nº 
2608/2006, que não foram alterados pelo artigo 1º desta Lei.  
 
Art. 3º -  Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.    
   
 

Itajubá,  17 de julho de 2007. 
 
 
 

Benedito Pereira dos Santos 
Prefeito Municipal 

 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
 
Alfredo Vansni Honório 
Secretário Municipal de Governo 


