
Lei Municipal n° 35/2005 
 

 

 

Institui os Conselhos Estudantis de Controle e 

Relacionamento (CECOR) no âmbito das escolas no 

Município de Urbano Santos e dá outras providências. 

 

 

 

 

Exposição de Motivos 

 

 

É corolário constitucional que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Demais, consagrou-se constitucionalmente como princípio 

de ensino a gestão democrática do ensino público, na forma da lei. 

 

Com o desiderato de promover cada vez mais um ensino democrático, a partir da fomentação de um canal de 

diálogo e do controle da gestão educacional por parte dos próprios anulos, é que se faz necessário que se instituam 

nas escolas conselhos estudantis, formados por representantes dos alunos, que canalizarão as reivindicações para a 

melhoria da qualidade de ensino, tanto no aspecto do corpo docente quanto no âmbito físico dos prédios que 

abrigam as escolas. 

 

Esses conselhos serão um canal direto entre alunos, Direção, Administração Pública – no caso das escolas 

públicas – e Ministério Público, órgão de defesa dos interesses coletivos lato sensu dos estudantes, para dinamizar 

com eficiência a resolução dos problemas vividos pelos próprios alunos nas escolas. 

 

Além dessa função importantíssima, os Conselhos serão uma experiência de politização aos alunos, 

concitados que serão a defenderem seus direitos com legitimidade e a representar os interesses da classe estudantil 

em todas as esferas institucionais no Município. 

 

 

Texto da Lei Municipal n° 34/2005 que Institui os Conselhos Estudantis de Controle e Relacionamento 

(CECOR) no âmbito das escolas no Município de Urbano Santos e dá outras providências. 

 

 

Art. 1º. Ficam instituídos no âmbito das escolas públicas e particulares existentes no Município de Urbano Santos, 

em que haja ensino fundamental e médio, os Conselhos Estudantis de Controle e Relacionamento (CECORs). 

 

Art. 2º. Os CECORs são órgãos de representação da classe estudantil, não-judicial, aos quais caberão o controle da 

Administração escolar e intermediação de relacionamento dos alunos com autoridades, devendo aglutinar em 

reuniões ordinárias e extraordinárias, as reivindicações dos alunos para serem levadas ao conhecimento das Direções 

das escolas, das Administrações Públicas e do Ministério Público, para a promoção da resolução dos problemas 

individuais e coletivos sofridos pelos alunos das escolas. 

 

Art. 3º. Os CECORs serão formados por um colegiado composto por todos os representantes de turmas dos ensinos 

fundamental maior (5º a 8ª) e médio de cada escola e esses representantes serão eleitos pelo voto direto dos alunos 

de cada turma. 

 

§1º. As turmas terão eleições para representantes até a quarta semana de cada ano letivo e o processo eleitoral será 

estimulado pela direção das escolas. 

 

§2º. Escolhidos os representantes de turma, todos comporão o CECOR da escola respectiva na qualidade de 

Conselheiros. 

 

§3º. Haverá eleição interna para a Diretoria do CECOR, com voto direto, para Presidente, Vice-Presidente, 1º 

Secretário e 2º Secretário, sendo os escolhidos considerados eleitos para os cargos nessa ordem, de acordo com o 

número de votos recebidos. 

 

 

 



 

 

Art. 4º. Caberá ao Presidente do CECOR: 

 

I – convocar e presidir as reuniões ordinárias do colegiado, que se darão no último mês de cada semestre do ano 

letivo, e extraordinárias, que serão realizadas quando, a critério de qualquer Conselheiro e mediante requerimento, 

evocar-se questão urgente. 

II – Levar ao conhecimento da Direção da escola, da Administração Municipal e do Ministério Público, as 

deliberações do Conselho, lavradas em ata de reuniões em quatro vias, para as providências necessárias. 

III – Requerer audiência da Direção do CECOR com a Direção da Escola, a Administração Municipal e com o 

Ministério Público. 

 

Art. 5º. Caberá ao Vice-Presidente substituir o Presidente nas suas atribuições. 

 

Art. 6º. Caberá ao 1º Secretário e ao 2º Secretário, em sua substituição: 

 

I – divulgar os editais de convocação para as reuniões ordinárias e extraordinárias. 

II – secretariar as reuniões do Conselho e lavrar as atas respectivas. 

Art. 7º. Caberá ao Conselheiro: 

 

I – Participar das reuniões do CECOR, representando os interesses de sua turma. 

II – Sugerir em reunião a votação e aprovação de ponto de reivindicação dos alunos de sua turma ou de qualquer 

outro de que tenha conhecimento referente ao corpo docente e administrativo das escolas, bem como patrimônio e 

estrutura física dos prédios. 

 

III – Requerer ao Presidente convocação de reunião extraordinária para deliberação acerca de assunto urgente, cujo 

pedido, em caso de indeferimento, será fundamentado e entregue uma via da decisão ao solicitante mediante recibo, 

para as providências que entender cabíveis na defesa dos interesses dos alunos da escola enquanto coletividade e de 

sua turma especificamente. 

 

Art. 8º. As deliberações dos CECORs serão democráticas e acolhidas, no mínimo, pelo voto da maioria simples dos 

Conselheiros presentes nas reuniões. 

 

Art. 9º. O CECOR constituído por menos de cinco integrantes poderá agregar-se ao CECOR de outra escola, desde 

que este aceite, formando então um CECOR agregado, com reuniões conjuntas para deliberação acerca dos 

problemas de ambas as escolas. 

 

Art. 10. A Administração Pública Municipal, as Direções das escolas privadas e o Ministério Público promoverão 

cursos de capacitação aos CECORs. 

 

Art. 11. Esta lei entre em vigor na data da sua publicação. 

 


