
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 
GABINETE DO PREFEITO 

 
LEI MUNICIPAL Nº 238/2010, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2010. 

 
Altera o Artigo 2º da Lei 
Municipal nº 190/2007 e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, 

ESTADO DA PARAÍBA; 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - O Artigo 2º da Lei Municipal Nº 190/2007, de 14 de Março de 

2007, passa vigorar com a seguinte redação: 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 2º - O Conselho a que se refere o art. 1º da Lei Municipal nº 

190/2007, é constituído por doze membros titulares, acompanhados de seus 
respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminados: 

 
I) dois representantes do Poder Executivo Municipal, sendo um 
representante da Secretaria Municipal de Educação,  
II) um representante dos professores das escolas pública municipais; 
III) um representante dos diretores das escolas públicas municipais; 
IV) um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas 
básicas públicas municipais; 
V) dois representantes dos pais dos alunos das escolas públicas 
municipais; 
VI) dois representantes dos estudantes da educação básica pública; 
VII) um representante do Conselho Municipal de Educação; 
VIII) um representante do Conselho Tutelar. 
IX) Um representante do Conselho Municipal do FUNDEB. 

 
§1º - Os membros de tratam os incisos, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX deste 

artigo serão indicados pelas respectivas representações, após processo eletivo 
organizado para a escolha dos indicados, pelos respectivos pares. 

 
§2º - A indicação referida no art. 1º, caput, deverá ocorrer em até vinte dias 

antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, para a nomeação dos 
conselheiros. 



 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às 

disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Caraúbas – PB, em 24 de Fevereiro de 2010. 
 
 

SEVERINO VIRGINIO DA SILVA 
Prefeito Municipal 


