
 

EMENDA SUBSTITUTIVA nº  001-2021  – PL 024/2021 

 

Altera parcialmente o Art. 1º do Projeto de Lei 
024/2021, substituindo a redação do Art. 4º da 
Lei Municipal 1.941/1996 e seu respectivo 
parágrafo 3º. 

 
O Art. 1º do Projeto de Lei 024/2021 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

O Artigo 4º da Lei Municipal n.º 1941, de 05 de agosto de 1996, com suas posteriores 

alterações, que "DISPOE SOBRE A CRIAÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", 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 
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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 

[...] 

§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.  

JUSTIFICAÇÃO 

  A presente emenda tem por objetivo atualizar a composição do Conselho 

Municipal de Educação tendo em vista a necessidade de adequar o caráter participativo 

e representativo do CME. A lei de criação do Conselho, que define sua atual composição, 

data-se de 1996, quando o município possuía um número mais reduzido de unidades 

escolares e ainda não havia uma dimensão política mais consolidada acerca dos 

Conselhos de Políticas Públicas.  

 Dessa forma, vincular a composição do Conselho ao número de diretores 

de escolas e APMs afasta a instituição do princípio da representativa dos segmentos e 

inviabiliza a operacionalização e funcionamento do CME a longo prazo. Além disso, cria-

se uma distorção significativa da representativa e participação de outros segmentos. A 

dimensão da prestação de contas e legitimidade perante os seus segmentos que cada 

representante deve ter se perde visto que cada diretor, por exemplo, já se torna membro 

nato e, na maioria das vezes, ainda é o responsável pela indicação do membro da APM 

de sua escola para compor o Conselho.  

 Este é outro problema que a presente emenda visa corrigir, tendo em vista 

que, infelizmente, as APMs das escolas municipais estão muito aquém dos processos 

participativos que deveriam geri-las e constituí-las. Dessa forma, a indicação de membro 

das APMs de cada escola para compor o Conselho, acaba por conferir ao diretor de 

escola a possibilidade de indicação desse membro, que muitas vezes não atua no CME 

de forma representativa ou engajada.  
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 Portanto, a emenda busca tornar o CME mais coeso e dar organicidade 

aos setores a serem representados, garantido uma proporcionalidade mais justa. Com 

efeito, garante-se a representação de diversos segmentos como as escolas privadas, as 

escolas estaduais, pais de alunos, estudantes, outros Conselhos de Políticas Públicas 

relacionadas à educação e ao seu público, Sindicato Municipal de Servidores, servidores 

da educação (como bibliotecário, secretário de escola, inspetor, merendeiro, etc.), além 

de professores e diretores de escola.  

 Por fim, a alteração do promovida pelo parágrafo 3º busca reafirmar a 

legitimidade de cada representante dentro de seu segmento, a partir da eleição ou 

escolha de titular e suplente entre seus pares. Tal medida é fundamental para garantir a 

legitimidade, efetividade e representativa do próprio Conselho Municipal de Educação, 

e, ao mesmo tempo, gera um compromisso mais significativo dos membros do CME junto 

ao próprio Conselho e também no sentido de prestação de contas junto a seus 

representados.  

 Diante da necessidade de atualização da composição do CME, tendo em 

vista as mudanças sentidas no município, na Educação e no desenvolvimento dos 

Conselhos de Políticas Públicas como órgãos de controle social do Poder Público, 

apresento esta emenda e peço apoio dos nobres pares para aprová-la 

 

Jardinópolis, 20 de abril de 2021 

 

Caio Jardim 

Vereador 
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