
 

EMENDA ADITIVA nº  001/2021   –  PL 024/2021 

 

Acrescenta Parágrafo Único ao Artigo 7º da Lei 
1.941/1996  

 
Acrescenta-se o Artigo X ao Projeto de Lei 024/2021: 

 

Artigo X – 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.  

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

  A grande maioria dos membros que compõe o Conselho Municipal de 

Educação consistem em servidores públicos municipais, sejam eles professores, 

diretores ou demais servidores. Dessa forma, a presente emenda tem por finalidade 

garantir a participação destes membros, sem que haja qualquer constrangimento ou 

impedimento por parte de suas funções habituais junto ao serviço público.  

 Vale ressaltar que, atualmente, as reuniões do CME são bimestrais o que 

não representaria qualquer comprometimento do funcionamento do serviço público com 

a ausência dos respectivos servidores para participação nas reuniões do Conselho.  

 Por fim, tal emenda visa valorizar o Conselho Municipal de Educação 

garantindo a ampla participação dos segmentos representados de forma contínua nas 
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reuniões, contribuindo efetivamente para o processo representativo e de controle social 

da política educacional. 

 

Jardinópolis, 20 de abril de 2021 

 

Caio Jardim 

Vereador 

 
 
 
 

 

Clicksign 94504be7-de17-4233-8848-1f178a3a9860



Emenda Aditiva 001-21 - PL 24-21 - Executivo.pdf
Documento número #94504be7-de17-4233-8848-1f178a3a9860

Assinaturas

Caio Eduardo Jardim Antonio
Assinou

Log

22 abr 2021, 06:55:18 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 94504be7-de17-4233-8848-

1f178a3a9860. Data limite para assinatura do documento: 20 de maio de 2021 (12:03).

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

22 abr 2021, 06:55:46 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

caiojardim@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 Caio Eduardo Jardim Antonio e CPF 383.110.828-55.

22 abr 2021, 06:56:05 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

documento: 20 de maio de 2021 (12:03).

22 abr 2021, 08:53:45 Caio Eduardo Jardim Antonio assinou. Pontos de autenticação: email

caiojardim@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 383.110.828-55. IP:

187.45.155.249. Componente de assinatura versão 1.108.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

22 abr 2021, 08:53:46 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

94504be7-de17-4233-8848-1f178a3a9860.

Hash do documento original (SHA256): 2ec4bf9b988c8989fb66ef0da78f520910247218e2388f2300feba923ab6aba8

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 94504be7-de17-4233-8848-1f178a3a9860, com os efeitos

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

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 22 de abril de 2021. Versão v1.2.0.

94504be7-de17-4233-8848-1f178a3a9860
Página 1 de 1


		2021-04-22T11:53:47+0000
	São Paulo, SP
	Clicksign
	Signature




