
 

 

 

 

 

 

 

AUTÓGRAFO N.º 4163/2021 

PROJETO DE LEI N.º 024/2021 do Executivo: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
 
ARTIGO 1º. O Artigo 4º da Lei Municipal n.º 1941, de 05 de agosto de 1996, 

com suas posteriores alterações, que “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“ ARTIGO 4º: O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO é órgão colegiado e 

possui a seguinte composição: 

 

I- 01 (um) representante da Prefeitura Municipal de Jardinópolis; 

II- 01 (um) representante dos servidores da educação; 

III- 01 (um) representante dos professores municipais de creche; 

IV- 01 (um) representante dos professores municipais de pré-escola; 

V- 01 (um) representante dos professores municipais dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; 

VI- 01 (um) representante dos professores municipais dos anos finais do Ensino 

Fundamental; 

VII- 01 (um) representante dos diretores de creches municipais; 

VIII- 01 (um) representante dos diretores de pré-escolas municipais; 

IX- 01 (um) representante dos diretores de escolas de Ensino Fundamental; 

X- 01 (um) representante das escolas privadas do município; 

XI- 01 (um) representante das escolas estaduais do município; 

XII- 01 (um) representante maior de 14 anos dos alunos das escolas estaduais; 

XIII- 01 (um) representante maior de 14 anos dos alunos das escolas municipais; 

XIV- 01 (um) representante maior de 14 anos dos alunos das escolas particulares; 

XV- 01 (um) representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA; 

XVI- 01 (um) representante do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB – CACS – FUNDEB; 

XVII- 01 (um) representante dos pais de alunos da rede municipal de ensino; 

XVIII- 01 (um) representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. 

 

§ 1º. Cada membro do Conselho Municipal de Educação terá um suplente, que será 

indicado ou designado na forma prevista no caput deste artigo. 

 

§ 2º. Em caso de vacância do titular, o suplente completará o prazo de mandato do 

membro substituído, sendo permitida a recondução. 

"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 4º DA LEI 

MUNICIPAL N.º 1941/96, COM SUAS 
POSTERIORES ALTERAÇÕES, QUE ‘DISPÕE 

SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS’, NA 

FORMA QUE ESPECIFICA” 
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§ 3º. Os titulares e suplentes das representações mencionadas nos incisos II, III, IV, V, 

VI, X, XI, XII, XIII, XIV e XVII serão indicados a partir de eleição entre os pares do 

respectivo segmento. ” 

 

ARTIGO 2º. O Artigo 5º da Lei 1.941 de 05 de agosto de 1996 passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
 

“ ARTIGO 5º: Os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO terão mandato 

de 02 (dois) anos e deverão ser homologados e nomeados pelo Prefeito 

Municipal, sendo permitida a recondução por igual período. ” 

 

ARTIGO 3º. O Artigo 6º da Lei 1.941 de 05 de agosto de 1996 passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
 

“ ARTIGO 6º: O Conselheiro perderá o mandato no caso de renúncia, pela ausência em 3 

(três) reuniões consecutivas, sem pedido de licença, ou ainda, pelo não 

comparecimento à metade das sessões plenárias realizadas no curso de 01 

(um) ano. ” 

 

ARTIGO 4º. O Artigo 7º da Lei 1.941 de 05 de agosto de 1996 passa a vigorar 
acrescido do seguinte Parágrafo Único: 

 

“ ARTIGO 7º: A função de Conselheiro não será remunerada, sendo, porém, considerada de 

relevante interesse público. 

 

    Parágrafo Único – Os servidores públicos titulares e suplentes, no caso de substituição 

do titular, ficam dispensados de suas atividades habituais junto ao 

Serviço Público, para participação nas reuniões do Conselho Municipal 

de Educação, durante todo o período correspondente à convocação da 

reunião. ” 

 

ARTIGO 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n.º 1951/96. 

 

 

Jardinópolis, 18 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos dezoito dias do mês de maio de 2021.  
 

 
 

 
 

 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos
Assinou

Mateus Signorini
Assinou

Log

19 mai 2021, 16:02:45 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 7b7ef491-2e8c-4737-be64-

2ccea923f6e7. Data limite para assinatura do documento: 18 de junho de 2021 (15:55).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

19 mai 2021, 16:03:15 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF 145.407.528-71.

19 mai 2021, 16:03:27 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

19 mai 2021, 16:03:40 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do

documento: 18 de junho de 2021 (15:55).

19 mai 2021, 16:33:19 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 145.407.528-71. IP:

177.106.113.55. Componente de assinatura versão 1.111.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

20 mai 2021, 09:21:41 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.52.86.38. Componente de assinatura versão 1.111.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

20 mai 2021, 09:21:42 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

7b7ef491-2e8c-4737-be64-2ccea923f6e7.

Hash do documento original (SHA256): b15a9d245e98473ed4f5be5de5b9b6a1ba9acb753f3710e3d28849e7f7a06677
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Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 7b7ef491-2e8c-4737-be64-2ccea923f6e7, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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