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SÚMULA: Dispõe sobre Alterações dos Ar-
tigos 3°, 4° e 5° do Capitulo 11da
Lei 0112001

A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeita
Municipal. sanciono a seguinte

LEI

Art, 1° - Ficam alterados os artigos 3°, 4° e 5° do Capítulo II da Lei Municipal 01/2001 de
05/0212001 que passará a ter a seguinte redação:

"CAPÍTULO 11
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

•

•

Art. 3° - O CAE é composto por sete membros titulares e respectivos suplentes, devendo
obrigatoriamente, ser indicados pelos segmentos representados no Conselho, conforme de-
termina os incisos I a IV do art. 18 da Medida Provisória n° 455/09, in verbis:
I. 1 (um) representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado;
11. 2 (dois) representantes dentre as entidades de docentes, discentes ou trabalhadores

na área de educação, indicados pelo respectivo órgão de classe, a serem escolhidos
por meio de assembléia específica;

111. 2 (dois) representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos Escolares, Asso-
ciações de Pais e Mestres ou entidades similares, escolhidos por meio de assembléia
específica e;

IV. 2 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em as-
sembléia específica.

•
Art. 4° _Cada membro titular do CAE terá um suplente do mesmo segmento representado,
com exceção aos membros titulares do inciso 11 do art. 3°, os quais poderão ter como su-
plentes qualquer um dos segmentos citados neste inciso .

I

~
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I _ a indicação dos representantes dentre as entidades de docentes, discentes ou trabalha-
dores na área de educação, deverá ser feita por meio de assembléia específica para tal fim,
organizada pelo respectivo órgão de classe. Essa assembléia deverá ser registrada em ata
específica assinada por todos os presentes e encaminhada a essa Prefeitura que, por sua vez
deverá encaminhar uma ao FNDE;
11_ a indicação dos representantes dos pais de alunos deverá ser feita a partir de uma as-
sembléia específica dos Conselhos Escolares ou das Associações de Pais e Mestres ou de en-
tidades similares, na qual serão escolhidos os pais que comporão o CAE do município. Essa
assembléia deverá ser registrada em ata especifica assinada por todos os presentes e enca-
minhar a essa Prefeitura que, por sua vez, deverá enviar uma cópia ao FNDE;
111_ a indicação do representante das entidades civis organizadas, devera ser feita em as-
sembléia específica, que reunira o maior número possível de entidades civis organizadas do
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municípios, devendo ser lavrada em ata específica, assinada por todos os presentes e enca-
minhada a Prefeitura, que por sua vez, deverá enviar uma cópia ao FNDE.
IV - o Presidente e o vice-Presidente devem ser eleitos entre os membros representantes
dos docentes, discentes ou trabalhadores na área de educação pais de alunos e entidades
civis organizadas, titulares, em assembléia especialmente convocada para tal fmalidade,
após a posse dos conselheiros nomeados, sem qualquer interveniência da Prefeitura, sendo
lavrado em ata, devidamente assinada pelos conselheiros titulares presentes, cuja cópia
também deverá ser enviada ao FNDE.

Art. 5° - Os membros do CAE terão mandato de qU!ltro anos."

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-
• trário .
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