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Estubn bn Jluraná

ijti ali 011/97
SÚllutla: Cria o Conselllo ,'fIl1UCiplll de Alintellillçào
hscolar do khuucipio
de (;oioxÜII, e (lá olltra."
prm'idêllcias.

Faço saber que a Câmara ,\chl1ucipa! aprm'o1l. e eu
.~allcÜmo a seguülte Lei

Ar! }o: Fica criado íJ {'oIL'iellw
J[ll11icifJlll
de
A/ulleluação
Escolar-COA-JAE órgão delibeTtlli-.'o, fi'icalizad(1T e i/e
asses.~oranleluo, de caráJer permanete e âmbiJo llulIlidpaI. para aúUIT Ilas
q1l.estõe.~referellie.~ á lIul.1ucipalização da merellda e!icoltlT.
Ar!
Alint.ell1.ação Escolar

2°:

Compete

ao

CmlselllO

kfllnicipal

de

- COA-fAE:
I. P'ivcalizar e cmlirolar a al'licaçl;(} tlw. recllr.'w.s

tlestiJzado..," á j1,lerellda

Escolar;

,
Il Elaborar o Reginlemo u1ieTlw do COj-fAE.
111. Participar
da elah(}raç(;(} d(1 Programa
da
J,lerellda Escolar. respeiJando o.v IlábiJos a!ünelllarf?li lia localidade, .'}llfl
vO'caçãO' "sricO'la e a preftr,;,.cia pelO'" prO'dHtf:", ItÜt "ailtra";
,:.,.,.:"lf...,,... ,..,-wA-..JI'U"",1,..
1..,n ,..,.,.;;n ,11" ;
"H..n..""...
n
U
t.lMJUlU...(tt:.J.
"St:IUe;.,
u-u
/ ".1,? 1.D r(I"f.l1~.t:,
Uut;.1) ru...tttt 14t~
.

cl1ümidade e órgàl1.f pÚblicos, a fUiI de mcdIiar a equipe da Fre[ei1Jlfll
llfíllUCipal, respollsável pela execução do Programa de llferenda Escolar,
qll.anio ao plaJlej(lJ1uml0, aC01IIjJan!I(lJ1le1l1(J,c0111role e avaliação da
prestação dos serviços da merenda escolar;
JJ:Realizar estudos e pesqllislL5 de ullj1acto da mere1lda
escolar, ellJTe OII.bOSde ül1.ere.5sedeste prograJlla;

.

.

J1. Acompanhar

(! avaliar

li

.wrvu;o da merellda

escolar llas escolas;
'.,11.Apreciar e votar, em ~'e:i.vãoaberta ao pÚblico, (1
plQJIO de Ação da prefeitura sobre a ge:itão do Progranra da Aferellda
Escolar~ fUI inicio do exercicio (F/-tE), ao .rmal do exercicio.
"'111. Colaborar na apuração de denuncilL5 sobre
irregularidade
120 Progranla
da
ltferelula
E5co/ar,
mediallJe
encanWÚlantellJo á uL5tâllcia competenJe, para apuração. d().f evellJllai5 casos
de que ~'enha ton,ar conllecinzeldo;
IX. Aprese/dar á Prefei/ura Afulliâpal propmda de
recomelldaçõe.5 de como deJ'em ser prestallo.5 0.5.ven'iço.5 de merenda e!~'('O/llr
110Afunicípio. adequada á realidade local e lL\'diretrize.f de aJelldU"eld(J do
Programa Nacional de Alulle/dação Escolar PNAB;
X Divulgar a atuaçllo do COJ1L4E, (:01110orgalliHlw
de cOllbole social e de apoio á gestão nUl1ziciJ1a/i::atlatio Programa da
i-"ferelllla Escolar.

-

XI. Zelar pela efelizaÇl1o e cOII:wlidIIÇã() tia
de.w.:elwa/ização do Programa de lv/erenila E"icolar, lllJ âmbiJo {leste
J1,lullicíp io.

Art 3°: O COllselllO A-fll.nicipal tie Alullelltação Evcolar
COA-litE terá a segllinJe composição;
1. Repr~'e/danJe da Secretária Jllunicipal de Edll.caçtlo
ou (jrgão equivalellte;
lL Represe/date
de outra Secretária ou orgão.5 tlt)
GOI'eTlIOA-fullicipal (redação exemplifi.caJiva, .5e IIP/icúI'el ao ,veu cas());
111. Represelltate
de outra.f' e.ifertL5 de GOI'eT1w
Uniãa e Estada (redaçã() exemplicaJiva, se aplicá.'el ao seu caso);
IV. RepresellJaIlte de pr(~ressores;
1~Represe/liame de pais e alunos:
1'1.Represemallte de hllhalllllilores;
VII. Represell1a11Je de mlha.5 elltidatles da .fociedatle
civil (numcionar-se aplicável ao sell caso).
Parag. 1°: Cada membro tiJ.1I.lllrterlÍ um snplellte da
mesma categaria represe/liada.
Parag. 2°: Os represemullJe., do GOJ'erllO Afllnicipal
será de livre escolha do Prefei1o;

-

-

Parag. 3° : A indicaçllo de represell1.mlte de mliras
.
esferas de Governo(união e Estado), se for (I ca~'o, caberá ao resjJecti.'o
dirigellte de cada órgão represe/dado;

Parag. 4°: A ÜulicaçlllJ de repres(!ntan1e da ,~ocied(ul(!
civil é privaJiva das re.~pect.n1arbases, ellJidades ml segme1l10,f sociais.
Parag. 5°: O presidene ili) COJ1AE ,wrá dejiJúdo em
rellnião prévia ao alJo de nomeação dos selLf membro,.,,;
Parag. 6°: A nomeaçã" dos membros do COJ.l1AEseriÍ
.
fOTlllldizada pl)r ajo do ExecllUvo Jt,fulliciJlal

Ari 4°: O exercicio do mallela10 elo COllselheiro é
considerado serviço público relevan1e, e não será:u.IIIJUlarallo.
Ari
5°;
Os
cOWtelheirmt que faltarem,sem
jllstificação,a 3 reuniões C01l.feclLUvas (1U.5 rell11ji1e.rentercalada5, ,5erão
e.y;cl1l.idosdo COJ1fAE e substituidos pelos respec!iwJs ,.,'lI.pleflJes'
Ari 6°: Os menwros do COJl:1AEterlio mandato de 02
(doi5) illlo,r,permiJida a recolllblção pelo melW,f Iil1lll )1(:'ZAri 7°: O COi~1AE reullu-se-á: ordúlariamellJe lLmil
vez por lllê.r e e.r:traordináriamenJ.e na forma que di~pIL.,er ,wu regu1lell10
Iuierllo.
Par. 1°: Todas as reltluôe.s ili) COA1AE serão pÚblicas
e procedidas de aJ"p/a diwllgação.
Par.2(); As resoblçl1e.r ill) COJ.~IAE serão objeta ile
aJ1Ipla e ,fistemálica di1mlgação.
Ari8°;

O ReginlellJi)

elaborado e aprovado pelo,r .rellSntembrl)S,

ltO

In1eT1w do

COlvlAE

,WTlí

J1TllZ(Jde 60 (se.r~'ellia) dias

após a prollUllgação desta Lei
Parag. Único: O Regulleruo ltuerllo do COALtE
deverá, 110ntininto conJer:
L s()bre as reluúõe.r: f()T1lla de cOllvocação,
periodicidade,
quem preside, prazo para cmlwlcilÇão, l{IlOrU11lpara
úzstalação das reulúõe.5 e das ~'otações;
lI. procedin.entos para as .5esSi1ese as ~'otações;

IIL sobre os membros: cOllqJosição por categoria,
conqJetêllci(lj", sllbstiJJliçl1es, falias e exCbISÕe.f.prazo dos manda1os;
Il< forma de exercicio da Pre:.;idêllcia.
Ari 9°: Fica o Prefei10 Jl1uu.icipa/ alLtorizado a abrir
credito é.rpeciaJ para cobrir despesas de instalaçãt) e fllllcÜmamerlJo do
COi"fAE, especialntellie aquelas re/aciOltada.~ a cmn'(IClIÇtit)e tlit'l'/gação.

Ari 10° : Esta Lei eniFllráem rigor na daJa de sua
publicação, revogados os disposições em cOllirl1Tio.

Goioxi»1, 15 de Jfaio lle 1997.
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