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LEI· N° 2474/2012

"ALTERA A LEI N°
2459/2012 DE 1O DE
ABRIL DE 2012. "

o Prefeito do Município:
Faço saber que a Câmara Municipal de Dores do Indaiá APROVA, e eu,
SANCIONO, a seguinte Lei:
Art. 1° - O art. 2° da Lei Municipal n° 2459 de 10 de abrilde 2012 passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 2° - O Conselho a que se refere o art. 1° é constituído por 11 (onze)
membros titulares,acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme
representação e indicação a seguir discriminados:
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo
menos 1 .(um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão
educacional equivalente;
b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas
básicas públicas;
e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da .:educação básica pública,
sendo 1(um) indicado pela entidade deestudantes secundaristas.
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§ 1

Integrarão, ainda, os Conselhos Municipais do Fundeb, quando
houver, 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação e
1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei n° 8.069, de 13

de julho de ··1990, indicados

por seu p~re~, ..
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