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Emenda MODIFICATM no 0l ao Projeto de Lei n" 09' de 3l de março de 2021.

os Vereadores infra-assinados, no uso de suas atribuições legais, apresentam e

requerem a apreciação pelo plenário, da Emenda Modificativa n' 01, ao Projeto de Lei n'09,

de 3 I de março de 2021 , nos termos seguintes:

EMENDA MODIFICATIVA

A Ementa do Projeto de Lei no 09, de 3l de março de 2021, passa a vigorar com a

seguinte redação:

Dispõe sobre a criação do conselho Municipal de Acompanhamenlo e conlrole

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçõo Básica e de

Valorização dos ProJissionais da Educaçdo ' CÁCS-FUNDEB, em conformidade com

o arligo 212-A da ConstituiÇão Federal. regulamentado na.forma da Lei Federal n"

14.113, de 25 de dezembro de 2020.

O Art. l', do Projeto de Lei no 09, de 31 de março de 2021' passa a vigorar com a

seguinte redação:

Art. J". Á.fiscalizoção e o controle do cumprimenlo do disposto no arl. 212-A dd

Constituição Federal e da Lei Federal n' l4.l I 3. 25 de dezembro de 2020, e nesta lei'

especialmente em relaçdo à aplicação da totalidade dos recursos do Fundo. será

exercido pelo CACS- FUNDEB.

O parágrafo único do Art. 5", do Projeto de Lei n" 09. de 3l de março de 2021 . passa a

vigorar com a seguinle redação:
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Art. 1.. Fica Criado o conselho Municipal de Acompanhamento e conlrole sociol do

Fundo de Manutenção e Desenvolvimenlo da Educação Básica e de Valorizoção dos

Pro.fissionais da Educação no Município de São Gabriel do Oeste-MS'CACS-

FUNDEB, em coffirmidade com o artigo 21 2'A da ConstituiÇão Federal,

regulamentado na .forma da Lei Federal n'11.113.25 de dezemhro de 2020' de

acordo com as disposições desta lei.

O Art. 4o, do Projeto de Lei no 09, de 3l de março de 2021, passa a vigorar com a

seguinte redação:

@ p+



V CAMARA MUNICIPAL
SÀO GABRIET DO OESTE

Com0romisso com o Cidadão

ISTÀDO OT M^TO GROSSÔ DO SUL

't!

Árt. 5"

O inciso Il do Art. 8o, do Projeto de Lei n'09. de 3l de março de 2021, passa a vigorar

com a seguinte redação:

Art.8'......

II - pelos Conselhos das Escolas, por meio de processo eletivo organizado para esse

fim, no caso dos representanles dos estudantes e dos responsáveis por alunos;

O Art. 17, do Projeto de Lei no 09, de 3l de março de 2021, passa a vigorar com a

seguinte redação:

Árt. 17. Esta lei entra em vigor na dato de sua publicação

Fica acrescido o Art. 18, ao Projeto de Lei no 09, de 3l de março de 2021, com a

seguinte redação:

Arr. 18. Ficam revogadas as Leis Municipais n' 645/2007. n' 924/201 3 e n" 916/201 4
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IVrgner rindade

Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado em dté 30 (ftinla) tlias ontes do

vencimento do prazo de apresenÍação da prestação de conlas pelo Poder Execulivo ao

Tribunal de Contas do Estado que, deve ocorrer oté 3l de março de cada exercício.
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