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= L E I Nº . 371/90 = 
" Que cria a Comissão de Educação do Municí 

pio de Nova lndependencia- CEM . NI , nos ter 

mos do Decre to nº . 3D.375 , de 13 .09 .89". 

ANTONIO FERRARI, Prefeito de N0 va lndependencia,E~ 

tado de São Paulo , usando das atribuiçÕes que lhe/ 

são conferidas por lei , FAZ SABER que a Câmara Mu

nicipal de Nova Independência APROVA e ele sancio

na e promulga a seguinte LEI: 

Artigo 1º. : Fica criada a Comissão de Educação do Municipio de 

Nova Independencia - CEM - NI , nos termos do Decreto/ 

nº.3D.375, de 13.09.89 . 

Par~grafo ~nico: A comissão de que trata o "caput" 

deste artigo elaborará o Regimento Interno , que r_g 

gulafirá as suas atividades. 

Artigo 2º .: A CEM- NI terá a finalidade de implantar e desenvol 

ver o Programa de Municipalização do Ensino Ofici 

al do Estado , com vistas à melhoria do ensino das/ 

Esco las P~blicas , criando melhores condiçÕes para/ -o acesso, a permanencia e a progressao do aluno na 

escola . 

Artigo 3º.: A CEM_Nl ser~ integrada pelo máximo de 13(treze) / 

membros sendo: 

I - Representação Fixa Institucional ; 

a) O Prefeito e/ou Dirigente Munici pal de Educação, 

b) Um vereador, eleito por seus pares , 

c) Um representante da Secretaria de Educação, que 

ser~ um Supervisor de Ensino, indicado pelo Dele~ 

do de Ensino , 

d) Um Diretor de Escola , eleito por seus pares, 

e) Um Professor, eleito por seus pares , 

f) Um Secret~rio de Escola, eleito pelos funcioná

rios da Escola , e 

g) Um representante dos Pais , eleito pelas APMs . 

II-Representação Variável; 

a) Mínimo de 3(tres) e máximo de 5(cinco) represen 

tantes de segmentos atuantes da s ociedade local a

pontados pelos membros da representação fixa instl 

tucional . 
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Artigo 4º.: As despesas necessárias para a execução da prese~ 

te lei correrão por conta da dotação prÓpria do / 

Orçamento Financeiro vigente e suplementadas se / 
, . 

necessar~o . 

Artigo 5º .: Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica

ção revogadas as disposiçÕes em contrário. 

Prefei tura de N0 v a Independencia, 14 de Dezembro/ 

de 1990 . 
- ~ 

Publicado na Secretaria Geral da PM , na data su-/ 

pra , mediante afixação no lugar pÚblico , de costume . 

VALQUI~~I PESCI. 
R8 sp . p/ Exp. da PM . 
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