
LEI Nº. 385A/95GABPREF

Denomina e estabelece as funções da
Escola Municipal Preparatória Agro-ambiental
de 1º Grau Profª “LINDALVA PINHO”,
construída na Avenida Floriano Peixoto, cito
esquina com a Travessa Vila Vitória com base
aos art. 10, XVI e 183 “caput” da LOMC e da
outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO aprovou e eu
ÁLVARO AIRES DA COSTA – Prefeito Municipal de Curralinho
sanciono a seguinte Lei:

Artigo primeiro: A Escola Municipal construída pelo Poder
Executivo em convênio com o Ministério da Educação, na avenida Floriano
Peixoto Esquina com a travessa Vila Vitória, passa a denominar-se Escola
Municipal Preparatória Agro-ambiental de 1º Grau Profª
“LINDALVA PINHO”.

Artigo segundo: Considera-se assim denominada a referida
Escola in memoriam da personalidade cuja existência foi
comprovadamente dedicada à formação educacional da comunidade
Curralinhense.

Artigo terceiro: Para atender os princípios exarados nos Arts.
210 e 214, IV da Constituição Federal, na Lei Federal 5.692 / 71, no que
couber; nos Art. 272, parágrafo único, Art. 277, inciso I-IV e § 4º da
Constituição Estadual e Art 183 da LOMC, a EPAM deverá servir de Escola
–modelo e desenvolverá uma proposta educacional voltada para o resgate
das raízes culturais, agro-extrativistas do povo Curralinhense, bem como
para estimular o respeito ao meio ambiente local e regional.

Artigo quarto: Visando cumprir o pressuposto pelo artigo
anterior, além das matérias/disciplinas determinadas pelo artigo 7º da Lei
5.692/71, deverá constar de sua proposta curricular atividade disciplina
voltada para a preparação do seu alunado nas áreas de: elementos de
agricultura de subsistência, olericultura, fruticultura tropical, produção de
mudas de essências florestais, atividades agrícolas em várzea e terra
firme, piscicultura, carcinicultura, criação de pequenos animais, manejo e
recuperação de áreas degradadas, extrativismo alternativo, pesca
artesanal, meio ambiente e demais tópicos identificados com a realidade
local e regional.



Artigo quinto: Dos resultados advindos da adoção das medidas
constantes dos artigos anteriores, no prazo de 540 dias após o inicio
dessas atividades, os órgãos normativos e executores da política
educacional de Curralinho, ouvido o Conselho Estadual de Educação,
deverão buscar a inclusão no Plano Municipal de Educação e no Regimento
Unificado para as Escolas Municipais de Curralinho, a proposta curricular
de que dispõe o Artigo Quarto desta Lei considerando o que preceitua o
parecer 045/72 do Conselho Federal de Educação, visando sua aplicação
em toda a Rede Municipal de Ensino de 1º Grau.

Artigo sexto: Os órgãos executores da proposta, considerando a
especificidade e a interdisciplinariedade do que trata o art. 3º desta Lei
serão a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo a
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente, a
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e a Secretaria Municipal Ação
Comunitária e Promoção Social.

Artigo sétimo: Os recursos para a manutenção da EPAM advirão
do Orçamento Vigente, através de Crédito Especial específico, de convênio
com o Governo Estadual e Federal e de doações de empresas particulares
ou de organizações não governamentais do País e do exterior.

Artigo oitavo: A presente Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de maio de 1995.
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