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Lei 1.436/2018 
 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a Lei 
Municipal nº 736/2006, que Cria o Conselho 
Municipal de Educação e dá outras providências. 

 
 

AURIO ANDRÉ COSER, Prefeito Municipal em Exercício de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei. 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a representatividade do Conselho 

Municipal de Educação, compreendida no artigo 3º da Lei Municipal nº 736/2006, de 17 de outubro de 

2006: 

DE: 

Art. 3º O Conselho Municipal de Educação será composto por representantes indicados pelas 

seguintes entidades: 

- um professor indicado pelos professores municipais; 

- um professor indicado pelos professores estaduais; 

- um representante indicado pelas Entidades Religiosas, Sociais e Culturais do Município; 

- um representante indicado pelos Círculos de Pais e Mestres das Escolas Municipais; 

- um representante indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município; 

- dois representantes indicados pelo Poder Executivo, sendo que um deverá ser da SMEC. 

PARA: 

Art. 3º O Conselho Municipal de Educação será composto por representantes indicados pelas 

seguintes entidades: 
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- um professor indicado pelos professores municipais; 

- um professor indicado pelos professores estaduais; 

- um representante indicado pela Câmara Municipal de Vereadores; 

- um representante indicado pelos Círculos de Pais e Mestres das Escolas Municipais; 

- um representante indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município; 

- dois representantes indicados pelo Poder Executivo, sendo que um deverá ser da SMEC. 

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezoito. 
 
 
 
 

Aurio André Coser 
Prefeito Municipal 

em Exercício 
 

 
Registre-se e Publique-se 

 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


