
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

LEI  MUNICIPAL  Nº 4660/2010

Altera o Artigo Terceiro e o Parágrafo 2º
      da  Lei   Municipal   nº  3559/2000,     que
      Reestrutura  o  Conselho Municipal     de
      Alimentação Escolar –COMALES.

JORGE VALDENI MARTINS, Prefeito Municipal de  São  Vicente  do   Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, em cumprimento
ao que dispõe a Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo  a seguinte  Lei:

Art.1º. Altera   o   Artigo   Terceiro   (3º)  e  o  Parágrafo  2º  da  Lei  Municipal
Nº 3559/2000, que passa a ter a seguinte redação:
 “Art. 3º . O COMALES  compor-se-á   dos  seguintes  membros,   nomeados
através de portaria pelo Executivo Municipal, sendo composto da seguinte forma:”
 I- um representante indicado pelo Poder Executivo;
 II-dois  representantes  dentre  as  entidades  de  docentes,  discentes  ou   
trabalhadores   na   área   de   educação, indicados   pelo   respectivo   órgão   de     classe, a
serem  escolhidos  por  meio de assembléia específica para tal fim, registrada em ata,  
sendo que um deles deverá ser representado pelos docentes e, ainda, os discentes   só 
poderão ser indicados e eleitos quando forem maiores de 18 anos ou emancipados;
 III-dois   representantes    de   pais   de   alunos,   indicados   pelos   Conselhos  
Escolares, Associações  de   Pais  e  Mestres  ou  entidades similares, escolhidos por  meio 
de assembléia específica para tal fim, registrada em ata; e
 IV-dois   representantes     indicados  por    entidades   civis   organizadas,
escolhidos  em assembléia específica para tal fim, registrada em ata.

Parágrafo 2º: Os membros terão mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser
reconduzidos de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos.”

Art.2º. Ficam   inalteradas    as    demais    disposições  da Lei Municipal
3559/2000.

Art.3º.  Esta Lei entrará em vigor na data de  sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL, EM 24 DE
SETEMBRO DE 2010.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 EM DATA SUPRA.
        JORGE VALDENI MARTINS
            PREFEITO MUNICIPAL
MARLEI DE MELLO   RUMPEL
SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO
Certifico que a presente lei foi afixada no quadro de
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avisos e publicações em 24/09/2010.livro 31.


