
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã  no Brasil. 
 

 

MENSAGEM Nº 098 

REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

Pelo presente, encaminhamos Projeto de Lei que 

“AUTORIZA OS CPMS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO LEOPOLDO A 

PRORROGAREM OS MANDATOS DA DIRETORIA ATUAL ATÉ AGOSTO DE 2021”, 

para apreciação dessa casa.   

     

O Plano Municipal de Educação prevê na etapa 19.7 da 

meta 19, a Unificação do Círculo de Pais e Mestre-CPM e Conselho Escolares “19.7) unificar, no 

prazo de 5 (cinco) anos, sob responsabilidade da SMED, o CPM e CE da rede pública municipal, a 

fim de fortalecer a gestão democrática efetiva. 

Neste sentido, o processo foi iniciado para discussão do 

Estatuto Padrão que unificará o CPM e Conselho Escolar. Ocorre, no entanto, que devido a 

pandemia do novo coronavírus (sars-cov-2) causador da Covid-19 a troca de minutas, o debate e 

reuniões, com outros atores como equipes diretivas, CME, CEPROL,  ficaram bastantes 

prejudicados implicando na impossibilidade de, já neste momento, propor lei implantando o Estatuto 

padrão unificador e revogando as leis municipais n°. 6.922/2009 e Lei municipal n°. 7.320/2010. 

Deste modo - considerando que neste ano 2020, a partir 

de julho se iniciaria o processo eleitoral normal dos CPMs, que também está impossibilitado de 

ocorrer em decorrência das medidas de prevenção e propagação do coronavirus e suspensão das 

aulas – julgou-se melhor prorrogar os mandatos dos CPMs até agosto de 2021, data em que se 

acredita já estarmos com alguma normalidade no município. 

Esta ação visa possibilitar a manutenção da diretoria 

atual, mantendo-se a legitimidade dos dirigentes do CPM junto às instituições financeiras e outros 

órgãos, evitando prejuízo às atividades das escolas e ao interesse público. 

O regime de urgência foi imposto, porque o processo 

eleitoral deveria iniciar ainda em julho de 2020, o que restou prejudicado como dito anteriormente. 

 

Dessa forma, solicitamos que esta egrégia Câmara 

Municipal aprecie e vote este projeto em Regime de Urgência Especial. 

 

 

São Leopoldo, 11 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

             ARY JOSÉ VANAZZI 

                                                                                        PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Vereador Júlio Galperim   

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo  

Nesta Cidade  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã  no Brasil. 

 

 

 

PROJETO DE LEI 

       

 

Autoriza os CPMs das Escolas Municipais de São 

Leopoldo a prorrogarem os mandatos da Diretoria atual até agosto 

de 2021. 
 

 

Art. 1º.  Os Círculos de Pais e Mestres – CPMs, que são as unidades executoras das escolas municipais 

de São Leopoldo, poderão prorrogar os mandatos vigentes até agosto de 2021, em razão das medidas de 

prevenção e propagação do Coronavírus (SARS-Cov2), causador da COVID-19 e, também, em razão da 

unificação dos CPMs ao Conselho Escolar, que está em curso. 

 

Art. 2°. A prorrogação ocorrerá por ato da Diretoria atual, com fundamento nesta Lei e no parágrafo 

único do art. 51 da Lei municipal n° 6.922/2009, alterada pela Lei municipal n°. 8.863/2018. 

 

Art. 3°. Até o mês previsto no art. 1°, o novo estatuto padrão deverá ser instituído com a unificação dos 

CPMS aos Conselhos Escolares, conforme previsto no subitem 19.7 do Plano Municipal de Educação e 

novas eleições convocadas. 

 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo,.................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


