
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARARI 
LEI MUNICIPAL Nº 232/2011 , DE 22 DE JULHO DE 2011. 
Dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional - COMSEA - , do Município 
de Parari PB, e dá outras 
providências. 
Art. 1° Fica criado o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional - COMSEA - com caráter consultivo, constituindo-se em 
corporação de articulação entre os governos municipal, estadual, federal e a 
sociedade civil para a formulação de diretrizes para políticas e ações na área 
da segurança alimentar e nutricional. 
Art. 2° Cabe ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
- COMSEA - , estabelecer diálogo permanente entre o Governo Municipal e as 
organizações sociais nele representadas, com o objetivo de assessorar a 
Prefeitura Municipal de Parari, na formulação de políticas públicas e na 
definição de diretrizes e prioridades que visem à garantia do direito humano à 
alimentação. 
Art. 3° Compete ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional - COMSEA - do Município de Parari, propor e pronunciar-se sobre: 
1 - as diretrizes da política municipal de segurança alimentar e nutricional, 
a serem implementadas pelo Governo; 
li - os projetos e ações prioritárias da política municipal de segurança 
alimentar e nutricional, a serem incluídos anualmente na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e no orçamento do Município de Para ri; 
Ili - as formas de articular e mobilizar a sociedade civil organizada, no 
âmbito da política municipal de segurança alimentar e nutricional , indicando 
prioridades; 
IV - a realização de estudos que fundamentem as propostas ligadas à 
segurança alimentar e nutricional; e 
V - a organização e implementação das Conferências Municipais de 
Segurança Alimentar e Nutricional. 
Parágrafo único. Compete também ao Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional - COMSEA - do Município de Parari, estabelecer 
relações de cooperação com Conselhos Municipais de Segurança Al imentar e 
Nutricional de municípios da região, o Conselho de Segurança Alimentar e 
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Nutricional do Estado da Paraíba e o Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional - CONSEA. 
Art. 4° O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional ficará 
vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança 



Alimentar, a quem cabe lhe dotar dos recursos materiais e humanos 
necessários ao seu funcionamento. 
Art. 5° O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - 
COMSEA - do Município de Parari, será composto por no mínimo 10 
conselheiros(as) titulares e igual número de suplentes, com mandato de 24 
meses, (02 anos), observada a seguinte representação: 
1 - cinco representantes governamentais, sendo: 
um representante do Gabinete do Prefeito; 
um representante do Departamento Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente; 
um representante do Departamento Municipal de Saúde; 
um representante do Departamento Municipal de Educação; e 
um representante do Departamento Municipal de Assistência Social. 
li - cinco representantes da sociedade civil organizada. 
§ 1° A Assembléia Geral designará o Presidente e o Vice-Presidente do 
COMSEA. 
§ 2º A definição da representação da sociedade civil deverá ser 
estabelecida através de consulta pública, entre outros, aos seguintes setores: 
1 - movimento sindical, de empregados e patronal, urbano e rural; 
li - associação de classes profissionais e empresariais; 
Ili - instituições religiosas de diferentes expressões de fé, existentes no 
município; e 
IV - movimentos populares organizados, associações comunitárias e 
organizações não governamentais. 
§ 3° As instituições representadas no COMSEA devem ter efetiva atuação 
no município, especialmente, as que trabalham com alimentos, nutrição, 
educação e organização popular. 
§ 4º Os Conselheiros suplentes substituirão os titulares, em seus 
impedimentos, nas reuniões do COMSEA e de suas Câmaras Temáticas, com 
direito a voz e voto. 
§ 5° A ausência às reuniões plenárias devem ser justificadas em 
comunicação por escrito à presidência com antecedência de, no mínimo três 
dias, ou até três dias posteriores à sessão, se imprevisível a falta. 
§ 6° A ausência sem justificativa a três reuniões consecutivas implicará na 
substituição do conselheiro faltoso. 
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§ 7°. Na ausência do Presidente o mesmo será substituído por seu vicepresidente 
que presidirá a reunião. 
§ 8° Poderão ser convidados a participar das reuniões do COMSEA, sem 
direito a voto, titulares de outros órgãos ou entidades públicas, bem como 
pessoas que representem a sociedade civil, sempre que da pauta constar 
assuntos de sua área de atuação. 
§ 9° O COMSEA terá como convidados permanentes, na condição de 
observadores, um representante de cada um dos Conselhos Municipais 
existentes. 
§ 10°. A participação dos Conselheiros no COMSEA. não será 
remunerada. 



Art. 6° O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - 
COMSEA - do Município de Parari contará com câmaras temáticas 
permanentes, que prepararão as propostas a serem por ele apreciadas. 
§ 1° As câmaras temáticas serão compostas por conselheiros designados 
pelo plenário do COMSEA, observadas as condições estabelecidas no seu 
Regimento Interno. 
§ 2º Na fase de elaboração das propostas a serem submetidas ao 
plenário do COMSEA, as câmaras temáticas poderão convidar representantes 
de entidades da sociedade civil. de órgãos e entidades públicas e técnicos 
afeitos aos temas nelas em estudo. 
Art. 7° O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - 
COMSEA - do Município de Parari, poderá instituir grupos de trabalho, de 
caráter temporário, para estudar e propor medidas específicas. 
Art. 8º Cabe ao Governo Municipal assegurar ao Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA - do Município de Parari, assim 
como as suas câmaras temáticas e grupos de trabalho. os meios necessários 
ao exercício de suas competências, incluindo suporte administrativo, técnico e 
recursos financeiros assegurados pelo orçamento municipal. 
Art. 9° O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - 
COMSEA - do Município de Parari, reunir-se-á, ordinariamente, em sessões 
mensais e extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou, pelo 
menos, pela metade de seus membros, com antecedência mínima de cinco 
dias. 
Art. 10. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - 
COMSEA - elaborará seu Regimento Interno, aprovado por maioria simples. 
Art. 11. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
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Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
todas as disposições em contrário. 
Gabinete do Prefeito de Parari - PB, 22 de Julho de 2011. 
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LEI MUNICIPAL Nº 232/2011 , OE 22 OE JULHO DE 2011 
Dispõe sobre a cnação do Conselho 
Munic:pal de Segurança Alimentar e 
Nutric,ona/ - COMSEA - , do 
Município de Paran - PB, e dâ 
ourras prov,denc,as 
Art. 1° F,ca cnado o Conselho Municipal de Segurarça Alimentar e 
Nutr1c1onal - COMSEA - com caráter consult1vo, constituindo-se em corporação de 
articulação entre os governos municipal, estadual. federal e a sociedade civil para a 
formulação de diretrizes para polilícas e ações na ârea da segurança alimentar e 



nutricional. 
Art. 2• Cabe ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nulric1onal - 
COMSEA - , estabelecer diáloço permanente entre e Gover'lO Muniopal e as 
organizações sociais nele representadas, com o cb1etivo de assessorar a Prefem• .ir a 
Municipal ae Parar,, na formulação de polilicas públicas e na def,niçao de c1re~izes e 
prioridades que visem à garantia do direito humano à alimentação 
Art. 3' Compele ao Conselho Mun,cipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional - COMSEA - do Murncipio de Parari propor e pronunoar-se sobre 
1 . as diretnzes da política municipal de segurança al1rrenlar e nutricional a 
serem implementadas pelo Governo: 
li - os pro1etos e ações priontánas da política mun1cspal de segurança 
alimef'ltar e nutiiaonal, a serem incluidos anualmente na Lei de Diretrizes 
Orçamentãrias e no orçamento do Municipio de Parari. 
Ili - as formas de art cular e rnob;lizar a soc•edace csvil organizada, no 
ámbuo da polit1ca municipal de segurança aHmentar e nutr1c1onal. mdicanco 
prioridades: 
IV - a realização de es1udos que ft..rtdamernem as propos1as ligadas à 
segurança alimentar e nutrioonal e 
V - a on;;ianização e implemertação das Coníerên:1as Mun1opa1s ce 
Segurança AI menlar e Nutricional 
Parágrafo único. Compete também ao Conse1ho Munic põl de Segurança 
Alimentar e Nutricional - COMSEA - c!'o Município de Paran, estabelecer relações de 
cooperação com Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Numocnal de 
municípios éa região. o Conselho de Segurança Alimentar e Nutrioonal do Estado da 
Paraíba e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA. 
An. 4° O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional ficará 
vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança Al'mentar, a 
quem cabe lt-e dotar dos recurses materiais e humanos necessânos co seu 
runcionamen10 
Art. Sº O Conselho Municipal de Segurança Ahmentar e Nutricional - 
COMSEA - do Municip10 de Paran. serâ composto por no minimo 10 conselhe1ros(as) 
lilulares e igual numero de suplentes. c:,m mandalo de 24 meses. (02 anos). 
observada a seguinte rei::resenlação 
Ambiente, 
1 - cinco representantes governamentais, sendo 
um represemante do Gabinete do Prefeito. 
um representante do Departamento Munic'pal de Agrirullura e M•io 
um represen1an1e do Departamento Municipal de Saúde: 
um repre~entante do Departamento Mur1c1oal de Eoue.?çào. e 
Lm representante do Oepanamento Municipal de Assislénoa Sooal 
11- cinco representantes oa sociedade civil organ,zada 
§ 1º A Assernbf8ia Geral designará o Pres1der.1e e o Vice.Presidente do 
COMSEA. 
§ 2º A c:efin1ção da representação da sociedade civil devera ser 
eslabeleoda alravés de consulta oública, entre outros aos se~uirles satOfes· 
1 • movimento sindical ·de empregados e palronal. ~rtano e rural. 
li · associação de classes profissionais e empresariais: 
Ili - lí1St ituições relígiosas de a1feremes expressões de fê. existentes nJ 
municipio, e 
IV • movimentos populares organiz.ados. assooações comunnânas e 
organizações nào governamentais 
§ 3º As 1nstitu1ções representadas no COMSEA devem ter efetiva atuaçao 
no município. especialmente. as que trabalhan com a men.tos nutri~o. edt.caç.ão e 
crgar1zação pop,.lar 
§ 4º Os Conselheiros s1..plertes substituirão os titulares. em seus 
1mped1mentos, nas reuniões do COMSEA e de suas Câmaras Temáticas. com d1re110 a 
voz e voto. 
§ 5º A ausência às reuniões plenãrias devem ser justificadas em 
comun,caçào pot escrito à presidência cem antecedênCla de "lo minimo três cias. ou 
até três dias postenores â sessão, se imprevisível a falta 
§ 6º A ausência sem 1ustificat1va a três reuniões consecutivas 1mplicarã ne 
suoshlu,ção do conselhe,ro falloso 
§ 7º. Na ausência do Presidente o mesmo será subst11u1ao por seu v,cepresrdente 
que pres1dirâ a reunião. 
§ a• Poderao ser convidados a participar oas reuniões do COMSEA. sem 
dire,10 a voto, titulares de outros órgaos ou enlidades públicas. bem como pessoas 
que representem a sociedade c1v1I, semore que da cauta constar aSSl.ntcs de sua área 
de atuação 
§ 9° O COMSEA lerá como convioados pe-manentes. ra condiçao ce 
observadores. um representante de cada um dos Ccnselhos Municipais ex1stenes 
§ 10' . A partic,pação dos Conse'he,ros no COMSEA. não será remunerada 
Art. 6° O Conselho M~rnc.pal ce Segurança Ahmen1ar e Nuiricicnal - 
COMSEA - do Municipio ce Farari cor.tará com câmaras temá:lcas permanentes, que 
prepararão as propostas a serem ~or ele apreciadas 
§ 1• As câmaras temáticas serão ccmpostas por conselheiros designados 
pelo plenário do COMSEA, observadas as condições estabeleodas no seu Regimento 
Interno. 
§ 2• Na fase de elaboraçao das propos:as a serem suomelidas ao plenário 
do COMSEA, as câmaras temáticas poderão convidar representantes de entidaCes da 
sociedade civil. de órgãos e entidades pUbhcas e técnicos afeitos aos mmas nelas em 
esiudo 
Ar1. 7º O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - 
COMSEA - do Municipio de Par2ri, poderâ 1nstitu1r grupos ce lrabalro. de caráter 
temporârio, para estt..dar e prooor medidas especificas 
Art. 8° Cabe ao Governo Mt..nicipa.l assegt..'far ao Conselho MuniciçaJ Ce 
Segurarça Alimentar e Nutriciooal - COMSEA - co Município de Paran. assim como 
as suas câmaras temáticas e grupos de trabalho, os meios necessários ao exercicio 
de s...:as competências, incluindo suporte adn1rnst~ativc, técnico e recurses financeiros 
asseçurados pele orçéimento mun1c,pal. 
Art. 9º O Conselho Munic1paJ de Segurança Ahmentar e Nutnc:cnal - 
COMSEA - do Mun1cipio de Parari. reunir-se·á, orcinariamente. em sessões mensais 
e extraordinariamente, Quanco convocado por seu Presidente ou, pelo nenos. pela 
metace de seus nembros. com antecedéncia minina de cinco dias 
Art. 1 O. O Conselhe Mur.icipcl de Segurança Alimentar e Nutnc.cnai 
COMSEA - e1ab0<arâ seu Regimento Interno, aprovado por maioria simples 



Art. 11. As despesas com a exec...:çãc desta lei correrão per conla das 
dotações orçame1tânas própnas, suplementadas se necessãno 
An. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. revogarco tcóas 
as d1spos1çôes em contrário. 
Gabinele de Prefeito de Parar, - PB. 22 de Julho oe 2011 
SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARÃES 
Prefeita 


