
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul.  

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 

LEI MUNICIPAL N° 535.05, 04 de outubro de 2005. 
 

Revoga a Lei Municipal nº 523.2005, 
e altera redação do parágrafo único 
do art. 1º, altera redação dos Arts. 2º 
e 7º e altera redação do parágrafo 
XVIII do art. 9º todos da Lei 
Municipal nº 19/2001 e dá outras 
providências. 

 
    Art. 1º - Altera redação do parágrafo único do 
artigo primeiro da Lei Municipal nº 19.2001, que passa a ter a seguinte 
redação: 
    “§ único – O C.M.E. é vinculado ao Gabinete do 
Prefeito e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer”. 
 
    Art. 2º- Altera a redação do art. 2º da Lei 
Municipal nº 19.2001, que passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 2º - O Conselho criado por esta Lei é 
constituído por 13 (treze) membros, representando os segmentos da 
comunidade abaixo alinhados: 

I – Representantes do Poder Executivo, a saber: 
a) 1 (um) representante da Secretaria Municipal da 

Educação; 
b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal da 

Fazenda; 
c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal da 

Saúde. 
§ único – Os representantes do Poder Executivo 

deverão ser escolhidos dentre servidores de provimento de cargo efetivo e 
no gozo de estabilidade na função. 

II - Representantes da Comunidade Escolar, a 
saber: 



a) 1 (um) representante do Magistério Público 
Municipal; 

b) 1 (um) representante do Quadro de Servidores da 
Educação do Município. 

c) Diretores das Escolas do Ensino Público 
Municipal e Estadual. 

 
III – Representantes da Sociedade Civil, a saber: 

a) 1 (um) representante das Associações 
Comunitárias ;  

b) 1 (um) representante da Brigada Militar; 
c) 1 (um) representante dos Conselhos Escolares das 

Escolas Municipais. 
d) 1 (um) representante do Conselho Tutelar”. 

 
Art. 3º - Altera a redação do art. 7º da Lei 

Municipal nº 19.2001, que passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 7º - Os representantes indicados pela 

comunidade escolar do C.M.E., deverão residir no Município ou estar no 
quadro do magistério público municipal ou estadual”. 

 
Art. 4º Altera a redação do parágrafo XVIII do 

art. 9º da Lei Municipal nº 19.2001, que passa a ter a seguinte redação: 
“XVIII –outras que lhe forem delegadas pelo 

Prefeito Municipal”. 
 

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação ficando revogada a Lei Municipal nº 523/2005. 
 

Gabinete do Prefeito, 04 de outubro de 2.005. 
  
 
                                    João Domingos R. da Silva 
                          Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
 Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
         Rita de Cássia de Oliveira 
    Assessora Especial de Gabinete 


