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Governo Municipal

Construindo

C.,.zlnhoP.,. Todo.
Carazinho, 06 de agosto de 2010.

Excelentfssimo Senhor,

Ver. Gilnei Alberto Jarn§,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei n.o

106/10, desta data, 0 qual Dispoe sobre a cria<;ao de Conselhos Escolares na rede

municipal de ensino, para aprecia<;ao Sob Regime de Urgencia.

Como justificativa ao Projeto de Lei apresentado, encaminhamos c6pia de

expediente recebido da Secreta ria Municipal de Educa<;ao.
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Disp6e sobre a cria9iio de Conselhos
Escolares na rede municipal de ensino.

Art. 1° As Escolas Publicas Municipais contarao com Conselhos Esco-
lares, constituidos pela Diregao da Escola e representantes dos segmentos da Co-
munidade Escolar.

Paragrafo Unico. Entende-se par Comunidade Escolar para efeito
deste artigo, a conjunto de alunos, pais e responsaveis par alunos, membros do ma-
gisterio e demais servidores publicos em efetivo exercicio na Unidade Escolar.

Art. 2° Os Conselhos Escolares terao fungoes consultiva, deliberativa e
fiscalizadora nas questoes pedag6gico-administrativo-financeiro, constituindo-se no
6rgao maximo de discussao ao nivel de escola.

Paragrafo Unico. Na definigao das quest6es pedag6gicas deverao ser
resguardados as principios constitucionais, as normas legais e diretrizes do Conse-
Iho Nacional de Educagao, Conselho Municipal de Educagao (CME) e Secretaria
Municipal de Educagao e Cultura (SMEC).

Art. 3° Os Conselhos Escolares serao compostos par 5 (cinco) mem-
bras dos seguintes segmentos: professores, pais au responsaveis, alunos, funciona-
rios e diregao.

§ 1° Quando a escola nao tiver alunos com idade de 12 anos, sera indi-
cado mais um representante do segmento dos pais e quando nao houver servidor na
escola, sera indicado mais um representante do segmento dos professores.

§ 2° Para cada segmento havera a indicagao de um titular e respectivo
suplente, que assumira em caso de vacElncia, conforme Art. 18 desta Lei.

Art. 4° Os Conselhos Escolares terao as seguintes atribuigoes:
I- Elaborar seu pr6prio regimento;
II - Adendar, modificar e aprovar a Plano Administrativo da escola;
'" - Criar e garantir mecanismo de participagao efetiva e democratica

da comunidade escolar no que se refere a projeto politico-pedag6gico da escola;
IV - Divulgar, peri6dica e sistematicamente, informagoes referentes ao

usa dos recursos financeiros, resultados obtidos e a qualidade dos servigos presta-
dos;

V - Coordenar a processo de discussao sabre a regimento escolar;
VI - Convocar Assembleias Gerais dos segmentos da comunidade es-

VII - Encaminhar a autoridade competente propostas para a instaura-
gao de sindicancia para as fins de destituigao de Diretor au Vice-Diretor, em decisao
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tomada pela maioria absoluta de seus membros e com razoes fundamentadas e re-
gistradas formalmente;

VIII - Recorrer a instancias superiores sobre decisoes a que nao se
julgar apto a decidir, conforme 0 regilJ1ento escolar.

Art. 5° A Direc;ao da Escola integrara 0 Conselho Escolar, representada
pelo Diretor, como membro nato e, em seu impedimenta pelo Vice-Diretor.

§ 1° Quando para a escola nao houver 0 Vice-diretor, 0 Diretor sera re-
presentado pelo Coordenador Pedag6gico.

§ 2° E vedada a participac;ao do Diretor ou do seu representante nas
reunioes do Conselho Escolar, quando a pauta for de assunto relativo a atos da Di-
rec;ao da Escola, exclusivamente.

Art. 6° 0 Conselho Escolar reune-se com a presenc;a de no minimo,
metade de seus membros mais um, sendo as decisoes tomadas por maioria de vo-
tos, cabendo ao Presidente, 0 voto de qualidade, no caso de empate.

Paragrafo Unico. 0 Presidente do Conselho Escolar sera escolhido
dentre os eleitos por eles mesmos, com excec;ao do Diretor.

Art. 7° Compete ao Conselho Escolar:
a) assessorar a escola em assuntos administrativos e pedagogicos;
b) opinar sobre medidas disciplinares a serem aplicadas aos alunos;
c) opinar sobre 0 sistema de avaliac;ao da escola;
d) propor modificac;oes a presente Lei, quando necessario;
e) solicitar ao Diretor a convocac;ao de professores, funcionarios, alu-

nos ou representantes do circulo de Pais e Mestres para prestar esclarescimentos
necessarios a sua atuac;ao.

Art. 8° A eleic;ao dos representantes dos segmentos que farao parte do
Conselho Escolar, bem como a de seus respectivos suplentes, se realizara na esco-
la em cada segmento por votac;ao secreta, uninominalmente ou atraves de chapas,
na mesma data.

Art. go 0 membro do magisterio e demais servidores que possuam fi-
Ihos regularmente matriculados na escola, poderao concorrer somente como mem-
bro do magisterio ou servidores respectivamente.

Art. 10. Terao direito a votar e serem votados:
I - Os alunos maiores de doze (12) anos, regularmente matriculados na

II - Os pais ou responsaveis legais pelo aluno menor de dezoito (18)
anos perante a escola;



III - Os membros do magisterio e demais servidores publicos em exer-
cicio na escola no dia da eleigao.

Art. 11. Para dirigir 0·processo eleitoral sera constitujda uma comissao
eleitoral de composigao paritaria com um (1) representante de cada segmento.

I - Poderao compor a Comissao Eleitoral como representantes de cada
segmento, alunos com direito de votar e serem votados;

II - A Comissao Eleitoral sera instalada na primeira quinzena de abril e
em qualquer epoca, quando da organizagao do primeiro Conselho Escolar;

III - A Comissao Eleitoral elegera seu Presidente dentre os membros
de seu segmento, maiores de dezoito (18) anos.

Art. 12. Os membros da comunidade escolar integrantes da Comissao
Eleitoral nao poderao concorrer como candidatos do Conselho Escolar.

Art. 13. A comunidade escolar, com direito de votar, sera convocada
pela Comissao Eleitoral, atraves de Edital, na segunda quinzena de margo para na
segunda quinzena de abril proceder a eleigao, exceto 0 primeiro Conselho Escolar.

Art. 15. 0 Conselho Escolar tomara posse no prazo de ate 15 (quinze)
dias ap6s sua eleigao.

Paragrafo Unico. A posse do primeiro Conselho Escolar sera dad a pe-
la diregao da Escola e dos seguintes pelo pr6prio Conselho.

Art. 16. 0 Edital convocando para a eleigao e indicando pre-requisitos
e prazos para inscrigao, homologagao e divulgagao de candidaturas, dia, hora e lo-
cal de votagao, credenciamento de fiscais de votagao e apuragao, bem como outras
instrug6es necessarias ao desenvolvimento do processo eleitoral, sera afixado em
local visivel na escola e remetido aos pais ou responsaveis por alunos, com antece-
dencia de 15 (quinze) dias da eleigao.

Art. 17. 0 mandato de cada membro do Conselho Escolar tera duragao
de 2 (dois) anos, sendo permitido a recondugao apenas por uma vez consecutiva.

Art. 18. Ocorrera a vacancia de membro do Conselho Escolar par con-
c1usao do mandato, renuncia, desligamento da escola ou destituigao, aposentadoria
ou morte.

Paragrafo Unico. 0 nao-comparecimento injustificado do membro do
Conselho a tres (3) reuni6es ordinarias consecutivas ou a cinco (5) reuni6es ordina-
rias au extraordinarias alternadas, tambem, implicara vacancia da fungao de Conse-
Iheiro.



Art. 19. 0 Conselho Escolar devera reunir-se ordinariamente uma (1)
vez por bimestre e, extraordinariamente, quando for necessario, fazendo a sua con-
voca<;ao:

a) pelo seu Presidente;
b) par solicita<;ao do Diretor da Escola;
c) par requisi<;ao da metade mais um de seus membras.

Pan3grafo Unico. A fun<;ao de membra do Conselho Escolar nao sera
remunerada.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEIT'URA MUNICIPAL DE CARAZI.NHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAo E CUt TURA

A Secretaria de Educayao Basica do Ministerio da Educacao, pm meio da Coordenayao
Geral de Articula'iao e Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino do Departamento
de Articula'iuo e Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino, vem desenvolvendo ayoes no
sentido de implantar 0 Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares.

Esse Program a atuara em regime de colaborayao com os sistemas de ensino, visando
fomentar a impJantayu.o e fortalecimento de Conselhos Escolares nas escolas publicas de
educayao basi ca.

Como mecanismo fundamental da gestao democrMica da educayao, os Conselheiros
Escolares e a Educayao em Direitos Humanos poderao contribuir significativamente para que a
escola se consoJide como um ambiente onde prevaleca a constru9ao da cidadania ativa, cia
democracia e da cultura politica, do respeito it diversidade, do dialogo interetnico e inter-
religioso, da mediayuo pacifica de conflitos e cia constrw;;ao de LImacultura de paz e de
soJidariedade.

Compete desse modo, a escola desenvoiver um amplo processo de reflexao, com a
realizayao de debates, palestras e campanhas envolvendo toclos as seus segmentos.

Nessa trajet6ria, a atuayuo cia Conselho Escolar toma-se inclispensiwel, par representar
a instancia que deve contribuir para 0 processo de democratizar;ao da gestao. Assim, cabe ao
C011801110.; articular 03 difcrcnTe;; interesses presentes na cseola, por mel0 dos represent.antes
dos diversos segmentos que (} cumpoe, exercendo filW;iio consuITiva, deIiberativu e
mobilizadom CHjlill:es de Goncorrer para a dos lH1Hll()S, e

humanos, contrJbuindo, conB(;qulenternelJte,



Urn passo importante para que 0 Canselha Escolar seja promotor de direitos e comeyar
a ver como esses direitos vem sendo tratados no dia-a-dia da escola. 0 Canselho dara esse
passo na medida em que, zelando pela garantia desses direitos, procure atuar de modo
articulado com a direyao, equipes tecnicas e administrativas e professores no desenvolvimento
de ayoes que contribuam para a eliminayao da evasao, da reprovacao, da repetencia, e para a
garantia da permanencia do aluno na escola e prevenyao da violencia escolar. E importante
refletir constantemente sobre a qualidade do ensino, que representa fator decisivo para 0

sucesso escolar do aluno.
o Conselho Escolar dara import ante contribui9ao oa constituiyao de uma cultura de

direitos humanos na escola, ao procur'!f conscientizar os diferentes segmentos quanta a seus
direitos ja garantidos por lei as diferentes sujeitos da escola, os Jegitimos protagonist as da
prcitica educativa escolar, tem 0 direito a ter esses direitos, conhece-los e exigir a sua garantia,
devendo ser esclarecidos a cerca das medidas que podem ser tomadas quando houver violayao
dos mesmos, e a quem recorrer nessas situayoes.

:E nas relayoes sociais e de poder que se dao na escolae na sociedade que os individuos
van conquistando espacos de exercicios de Gidadania, van sa compreendendo como sujeitos de
direitos, vao aprendendo a respeitar Qutros sujeitos, a praticar 0 respeito a diferen9a, a
divergencia, it valorizar 0 pluralismo, 0 multiculturalismo, assumindo uma postura etica e
solidaria na constmyao da humanidade junto com outra8 pessoas.

A SecretariaMunicipal de Educayilo e· Cultura e a Administrayao Municipal estao
comprometidas com a educayao para Todos, sendo esta, de qualidade.

A partir da cria9ao dos Conselhos Escalares nas escolas da rede municipal de ensina,
contlgura-se 0 comprometimento com esta qualidade efetivada em Hvoes t6cnico-
administrativo-pedagagicas nas comunidades escalares. Importante ressaltar que 0 Conselho
Escolar nas escolas e urn argao a parte da Associayao de Pais e Mestres (APM) e/ou Circulo de
Pais e Mestres (CPM), os quais possuem atribui90es distintas.

Justifica-se assim, a cria9ao dos Conselhos Escolares.

0F6Jc~L~stlCU'·tJairo Jair Martins
~)ecretarioMunic. Educ e Cultura

Carazinho - RS


