
Dispõe sôbre admissão de a~unos nos es-
tabelecimentos de ensino secundario, por con-
ta da Prefeitura.

A Câmara Municipal de são João Nepomuceno decreta e eu sanciono
:.seguinte lei:-

Art. 12 - Para à admissão de alunos nos estabelecimentos de en-, . ,=~o secundario desta cidade, por conta da Prefeitura, obedecer-se-a ao, ._~e esta d~sposto na presente lei~
Parágrafo Único - Os estudantes já matriculados em 1954, conti-- " ,_oarao no gozo do beneficio ate o termino do curso, desde que tenham de-

_ nstrado boa conduta e suficiente aproveitamento escolar •.Art. 22 - Uma vez verificadas vagas em qualquer dos estabeleci-
_en~os - Ginásio, Escola Normal ou Escola Técnica de Comércio, promover-
-e-a, em cooperação com seus diretores, nos m~ses de janeiro de cada ano,
""bertura de inscrições para preenchimento dos lugares existentes, dando-
-e, do fato, ampla publicidade pela imprensa.

Parágrafo Único - A inscrição dos interessados será feita em 11-
ira especial, na secretaria da Prefeitura.- ,Art. 3Q - Para a seleçao do~ candidatos, funcionara, na primei-
_a quinzena de fevereiro~ uma comissao constituida pelo Prefeito Munici-
_aI, sob a presidência deste, do Inspetor Escolar Municipal e de um di-
~etor ou representante dos estabelecimentos de ensino.

Art. 42.- Para a esco~ha dos que deverão ser contemplados com as
agas, essa comissão procedera da forma seguinte:-

a) - o processo deverá fazer-se em duas etapas; nà primeira, se-
~ão selecionados os candidatos que provem não ter meios para custear os
as tudos ; na segunda, serão esses candidatos classificados., conforme o to-
·al de pontos obtidos em provas escritas de português e matemática, a que
everão ser submetidos;

b) - essas provas deverão ser org~IÚzadas, tendo em \{ista o pro-
grama da série imediatamente anterior à serie em que a, vaga e pretendida;

c) - deverá ser automaticamente eliminado, não entrando na clas-
sifi9ação final, o candidato que não obtiver em, qualquer das provas a no-
ta IDlnima 4 (quatro).

Parágrafo Único - No caso de empate entre os candidatos classifi-
cados nos primeir9s lugares e se as vagas a preencher não derem para to-
dos, proceder-se-a imediato sorteio para escolha dos contemplados.

Art. 5º - A Prefeitua só beneficiará o aluno até o término do cur-
, , N .so escolhido -_ginasial, tecnico de comercio ou normal - nao sendo permi-

tida a continuação Ge estudos de wn mesmo aluno em curso diferente.
Art. 62 - A reprovação do aluno beneficiado, em qualquer das sé-

ries do curso, implica na perda do aUR1lio da Prefeitura, dando-se, em
consequência a vaga, que será preenchida de acôrdo com o arte 4Q destaLei.

Art. 72 - Revogadas as disposições em contránio, entrará esta
~i em vigôr na data de sua publicação.

_ Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o c~pri~en~o e
execuçao desta lei pertengerem, que a cumpram e façam cumpr~r_tao ~ntei-
~amente como nela se contem. Dado e passado nesta cidade' de Sao Joao Ne-
pomuceno aos 5 dias do mês de março de mil novecentos e cincoenta e,cinco.
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