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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre os Conselhos Municipais de 

Taubaté. 

 

 

Senhor Presidente,  

 

  
Considerando que durante o ano de 2017, esta vereadora visitou 

os Conselhos Municipais para conhecer seu funcionamento, suas atividades e dificuldades no 

cotidiano do exercício do seu trabalho de cidadania e participação popular; 

 

Considerando que, conhecendo a realidade dos conselhos, surgiu 

a necessidade de unir esses grupos em um momento de discussões, para que houvesse um 

espaço para debate do que seria necessário para aprimorar o funcionamento dos conselhos; 

Considerando que no dia 16 de novembro de 2017 foi realizada 

uma audiência pública sobre o funcionamento dos conselhos. A discussão em seu inteiro teor 

pode ser consultada na rede social Youtube, por meio do link: 

https://youtu.be/oc9LMngenNY. Os principais pontos de debate seguem anexos a este 

documento (ANEXO I); 

Considerando que dentre os aspectos que podem ser trabalhados 

para aprimorar o serviço prestado pelos Conselhos, foram citadas atualizações na lei que cria 

algumas dessas entidades e que também seguem anexas a este documento (ANEXO II). 

Assim sendo, é que:  

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

https://youtu.be/oc9LMngenNY
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I- Qual a possibilidade da Prefeitura realizar a atualização 

das leis que compõem os conselhos, com o intuito de melhorar o seu funcionamento? Se 

positiva, qual o prazo para realização da mesma? Se não, por qual motivo? 

II – Qual a possibilidade de se instituir um novo espaço 

para os conselhos, que melhor acomodem os conselhos? 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 11 de dezembro de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 
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 ANEXO I 

Nome Contribuição 

Fernando Borges - 

CMDCA 

Professor da rede estadual – representa o Lar Santa Verônica no CMDCA 

A Lei é 1999 e sofreu alteração e trata também dos Conselhos Tutelares. É 

consultivo, indicativo e deliberativo.  

Deliberam através de Resoluções. Se o Poder Público não implementa, não é 

responsabilidade deles.  

Não são consultados pelo município, nem pelo CMAS para construir, por 

exemplo, o plano de assistência social.  

É um conselho diferenciado. 90% de reunião com quorum. Elogia o trabalho 

da secretaria executiva do conselho. Elogiou as iniciativas da SETUC para 

políticas para crianças e adolescentes.  

O plano de trabalho do cmdca é bem organizado.  

Papel do CMDCA: deliberar políticas públicas para crianças e adolescentes. 

Ex: publicação de 12/10 com 65 sugestões de políticas públicas para o poder 

público. 

Tem Fundo que financia projetos escolhidos por meio de edital. 15 projetos 

financiados. Organizar conferências. Deliberar a criação de Conselhos 

Tutelares. 

Acredita que emendas impositivas são fundamentais. Gostaria que as 

emendas fossem depositadas no Fundo do CMDCA. 

Precisa mudar a lei para que a eleição do Conselho Tutelar seja menos 

turbulento. 

Melhoria na Lei do Proinde – para que todas as empresas que recebem 

incentivo fiscal façam a sua contribuição.  

Dia 27 lança campanha Leão amigo da Criança e do Adolescente. 

A SEED quebrou autonomia do CMDCA porque fez a escolha do 
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representante do CMDCA para compor o CME. Mudança na lei do CMAS 

prejudicou o funcionamento do CMDCA. 

Bete – Conselho 

Municipal de Saúde 

Assistente social. Já participou do CMAS e do COMDEF. Repúdio ao 

desmonte do CMAS por quebrar o trabalho já realizado. O trabalho do CMS é 

árduo e todas as reuniões tem quorum. Toda ultima segunda, 19h. 

Tais – conselho 

municipal de educação 

Professora – CME foi recentemente reconstituído. É uma novidade a 

participação democrática em espaços oficiais.  

Como cidadã, tinha impressão que era muito técnico. Está compondo a 

comissão que vai avaliar a lei que estabelece esse conselho. Percebe que 

muitos problemas que enfrentam no CME, principalmente no que diz respeito 

À interferência nas políticas públicas de educação, estava na lei do conselho. 

Construíram mudanças na lei. Não tem nem computador. Faltam recursos. 

Problemática na escolha dos membros do conselho: tempo de participação – 

regra de participação dos membros 
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Apresentou as solicitações de mudança na lei do conselho. 

Ila – Conselho do 

FUNDEB 

Segue legislação federal. Conselho fiscalizador. Reunião toda última 6f do 

mês para analisar livros contábeis da SEED. Tem aluno e professor na 

composição do conselho.  

Não tem espaço para guardar a documentação do conselho.  

Agnaldo - COMDEF Assumiu a presidência há 2 dias, mas já foi presidente entre os anos 2007 e 

2012. Precisa avançar na questão da pessoa com deficiência no município:  

Desejam autonomia financeira e para deliberação de fato.  

O conselho é paritário e tem dificuldades na participação das entidades. 

Quando vê política pública pra pessoa com deficiência, o conselho não foi 

ouvido. O conselho quer valorizar as entidades sérias.  

Falta infraestrutura. As reuniões são no Solar dos Conselhos e ele não é 

adaptado a pessoas com deficiência. 

A discussão de mudança do local no Solar e o COMDEF deseja que seja feita 

a mudança. Não tem acessibilidade lá. O novo local precisa ter acessibilidade. 

O conselho defende que seja um local com autonomia por transporte público. 

Tem ideias que quer apresentar pros conselheiros e pras pessoas interessadas 

mas não tem autonomia.  



REQUERIMENTO 
 

REQ154.docx 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

Indalécio – Conselho 

Comunitário  

Segurança 

Ligado ao Governo do Estado. Unidade de apoio às polícias e é regida por 

regulamento próprio vindo da Secretaria de segurança. Os representantes da 

PM representam o poder publico e membros da sociedade civil são 

escolhidos. O adequado seria que cada delegacia de política tivesse um 

comseg. O intuito é planejar e ajudar na composição de políticas públicas de 

segurança. As modificações na composição do conselho são sugeridas 

diretamente ao poder publico. Trabalho forte como a vizinhança solidária. 

Trabalha junto com associações de moradores.  

Jean Soldi – Conselho 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Urbano e 

representando a PMT 

O conselho de desenvolvimento urbano foi reestruturado após a aprovação do 

Plano Diretor, agora em 2017. O Conselho foi importante pois analisou o 

plano por 6 meses. Participação nas Câmaras Técnicas. Composição: 7 poder 

público, 7 sociedade civil e 7 associações de bairro/ entidades.  

Não tem caráter deliberativo 

Jean Soldi – Secretário 

Negócios Jurídicos 

Os conselhos tem papel importante.  

É uma forma de corrigir déficits de democracia. Através dos conselhos, a pmt 

pode ter um termometro da sensação da população.  

Alguns conselhos tem força maior de deliberação que outros. Dificuldades 

financeiras na pmt e dificuldades na infraestrutura. 

Assumiu o compromisso de que todas as indicações sejam encaminhadas aos 

cuidados do secretário para que se possa dar a devida tramitação e fazer o que 

for possível dentro do menor espaço de tempo.  

Américo – conselho 

meio ambiente 

Dificuldades no funcionamento da conta e poucos recursos para a realização 

de políticas públicas para o meio ambiente. 
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Solange – Conselho 

Turismo 

Orçamento baixo da SETUC para fomento de turismo. Taubaté está 

pleiteando para ser mit. 51 cidades já conseguiram ser elevadas como mit. 

Aporte mínimo de 650 mil/anual.  Precisa alterar a lei do conselho e a cidade 

já foi sugerida pelo deputado padre Afonso. As atas das reuniões são abertas e 

ficam disponíveis na SETUC. Apesar da importância do turismo na economia 

nacional, Taubaté não tem investido e não se reconhece como potencial 

espaço turístico. Precisa do apoio da população para fortalecer a economia 

nesse momento de crise. Luta para que datas comemorativas possam gerar 

fluxo economico na cidade. Enquanto conselho, quer participar da elaboração 

do orçamento para que não percam oportunidades de investir em políticas 

públicas para o turismo. O turismo só é bom para o turista se a cidade for boa 

para o cidadão. Precisa ter saúde, acessibilidade... 

Erika Borges - CMAS O conselho foi criado em 2007 e foi alterado em 2013. Entre 2013 e 2015, foi 

informado que estava em trâmite um PL de criação do CMAS. O CMAS 

informou e apresentou emendas a Câmara, PMT e Sedis sobre o projeto de lei 

em trâmite. 

Em 2016, ficou sabendo do PLC 04/2015 e reapresentou emendas e 

apontamentos sobre a lei. 

Em 2016, procurou a SEDIS para falar sobre o assunto. 

Em 2017, o projeto voltou e sem emendas. Foi aprovado e publicado sem os 

apontamentos do CMAS. Revogou a formação existente às vésperas de nova 

eleição. O conselho foi extinto para ser recriado. 

Eleição agendada para 22/11.  

Loreny Registrou a reunião com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social 

em que debateram os objetivos da audiência. A intenção da secretaria é que 

fosse aprovada a lei sugerida pelo antigo CMAS. Recebemos a recomendação 

de um representante do conselho que nos solicitou a forma como se votou.  
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Entende a indignação pela falha na votação mas tem a intenção da prefeitura 

de enviar novamente o projeto com o texto demandado pelos conselheiros.  

Eli – Conselho do 

Idoso 

Cumprimenta a iniciativa revolucionária e histórica.  

Entende que foi criado para satisfazer o Estatuto do Idoso.  

A cidade tem que ser uma cidade para todas as idades. 

Os conselhos tem que ser autônomos, independente de caráter. Ser paritário 

também não quer dizer que seja igual numericamente. Convidou para a 

audiência sobre o conselho do idoso no dia 22/11 na câmara municipal 

Claudia – Conselho de 

Cultura 

O conselho ainda está em formação. Os representantes da sociedade civil já 

foram votados, mas falta o poder público nomear os representantes.  

O conselho de cultura é um conselho guarda-chuva, que abarca diversos 

setores da área da cultura. Duas cadeiras estão em aberto. Cultura é base para 

formação do ser humano. Em termos de recurso, a cultura tem pouquíssimos 

em Taubaté e verbas já direcionadas.  

Ficou surpresa com o pouco interesse da população que trabalha na área pra 

participar do conselho. Precisa juntar as pessoas pra entender as demandas.  

Edson – ex presidente 

COMDEF 

Parabeniza a vereadora pela iniciativa.  

Relata a dificuldade de utilizar o Solar dos Conselhos. Aguarda que no futuro 

a administração tome atitudes para melhorar a situação.  

Jenifer O que é de fato um conselho? 

Acha bom reforçar o significado. Uma das definições é ser um espaço de 

participação. Defende em todo conselho ser majoritariamente da sociedade 

civil. Qualquer instância de governo, já tem a sua prerrogativa e participação. 

Modelo de gestão de cima pra baixo não funciona. Precisamos de espaços de 
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participação eficientes. E esse espaço não é o governante ir ao bairro e sentar 

pra ouvir o munícipe. O espaço tem que ser onde o munícipe participa. 

Importância do orçamento público como peça para gestão pública, 

transparente.  

Sr. Magalhães Parabeniza o Agnaldo e Mario Romero pela diretoria do Comdef.  

Sugestão: sobre o evento do uma com a participação do Dr Wagner Giron e 

ele precisa de apoio. Fala sobre a plantação de eucalipto. Problemática dos 

adubos que fazem mal pros rios e pro solo.  

Falta dar preferência para idosos e deficientes na compra de apartamentos no 

primeiro piso, especialmente em prédios sem escada. 

Jair Gomes – 

representando a ver. 

Gorete 

Acredita que os conselhos não estão sendo valorizados da forma como devem 

ser e que hoje são criados apenas para cumprir com as determinações da lei.  

Se o conselho não é conhecido e valorizado, qual a vontade do munícipe em 

participar do conselho?  

Dificuldade de entidades que precisam de conselhos  

Isabel – representando 

a SEDIS 

Foi necessária adequação do CMAS por conta de uma ação civil pública 

antiga. 

As alterações que o conselho apontou serão levadas em consideração para 

fazer as alterações o mais rápido possível.  

Lilian Zanca - SEDIS O conselho do idoso estava sendo prejudicado pela representatividade da 

sociedade civil e algumas instituições nem existem/tem interesse em 

participar.  Por isso foi feito um estudo e apresentada uma nova proposta de 

composição que tramita na câmara. 

Não prejudicou a política de atenção ao idoso.  
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Viviane – Conselheira 

Regional  

Lamenta a ausência de outros vereadores e de mais representantes do poder 

executivo. A gestão 2017-2020 assumiu compromisso de ao máximo fazer 

articulação com outros representantes de classe para participar de diversos 

espaços. Lamenta a fala do Dr Jean que a função precípua do conselho é ser 

deliberativa. 

Moção de repúdio ao equívoco do desmonte do CMAS. 

Defendemos na participação de AS em diversas políticas.  

Importância de garantir via orçamento público a formação continuada de 

conselheirxs. 
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ANEXO II  

 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

LEI EM VIGOR (Municipal) PROPOSTA 

Art 1 - Fica instituído o Conselho Municipal 

de Educação de caráter normativo, consultivo 

e deliberativo do Sistema de Ensino do 

Município de Taubaté. 

Art 5 - O Conselho Municipal de Educação 

será composto por doze conselheiros, 

nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante 

decreto, dentre representantes dos segmentos 

envolvidos no processo educacional do 

Município, tanto de instituições públicas 

quanto privadas e representantes da 

Comunidade, a saber: 

Art 1 - Fica instituído o Conselho Municipal 

de Educação de caráter normativo, 

consultivo, deliberativo, fiscalizador e 

propositivo do Sistema de Ensino do 

Município de Taubaté. 

Art 5 - O Conselho Municipal de Educação 

será composto por trinta e dois conselheiros, 

nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante 

decreto, dentre representantes dos segmentos 

envolvidos no processo educacional do 

Município, tanto de instituições públicas 

quanto privadas e representantes da 

Comunidade, a saber: 
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LEI EM VIGOR (Municipal) PROPOSTA 

I - um representante do Departamento de 

Educação e Cultura do Município de 

Taubaté; 

 

II - um representante dos professores da 

educação infantil, ensino fundamental e/ou 

médio da Rede Municipal de Ensino; 

 

III - um representante dos diretores da 

educação infantil, ensino fundamental e/ou 

médio da Rede Municipal de Ensino; 

 

IV - um representante do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

 

V - um representante do Conselho Municipal 

de Alimentação Escolar; 

 

VI - um representante dos servidores da 

educação infantil, ensino fundamental e/ou 

médio da Rede Municipal de Ensino; 

 

VII - um representante dos professores do 

ensino fundamental e/ou médio da Rede 

Estadual de Ensino; 

I - um representante da Secretaria de 

Educação do Município de Taubaté; 

 

II - um representante dos professores e/ou 

diretores da educação infantil da Rede 

Municipal de Ensino; 

 

III - um representante dos professores e/ou 

diretores da educação de ensino fundamental 

da Rede Municipal de Ensino; 

  

IV - um representante dos professores e/ou 

diretores da educação de ensino médio da 

Rede Municipal de Ensino; 

  

V - um representante dos servidores da 

educação infantil, ensino fundamental e/ou 

médio da Rede Municipal de Ensino; 

VI - um representante do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

 

VII - um representante do Conselho 

Municipal de Alimentação Escolar; 

 

VIII – um representante da Diretoria 
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VIII - um representante dos professores e/ou 

diretores da educação infantil, ensino 

fundamental e/ou médio da Rede Particular 

de Ensino; 

Estadual de Ensino; 

 

LEI EM VIGOR (Municipal) PROPOSTA 

I - um representante do Departamento de 

Educação e Cultura do Município de 

Taubaté; 

 

II - um representante dos professores da 

educação infantil, ensino fundamental e/ou 

médio da Rede Municipal de Ensino; 

 

III - um representante dos diretores da 

educação infantil, ensino fundamental e/ou 

médio da Rede Municipal de Ensino; 

 

IV - um representante do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

 

V - um representante do Conselho Municipal 

de Alimentação Escolar; 

 

I - um representante da Secretaria de 

Educação do Município de Taubaté; 

 

II - um representante dos professores e/ou 

diretores da educação infantil da Rede 

Municipal de Ensino; 

 

III - um representante dos professores e/ou 

diretores da educação de ensino fundamental 

da Rede Municipal de Ensino; 

  

IV - um representante dos professores e/ou 

diretores da educação de ensino médio da 

Rede Municipal de Ensino; 

  

V - um representante dos servidores da 

educação infantil, ensino fundamental e/ou 

médio da Rede Municipal de Ensino; 

VI - um representante do Conselho 
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VI - um representante dos servidores da 

educação infantil, ensino fundamental e/ou 

médio da Rede Municipal de Ensino; 

 

VII - um representante dos professores do 

ensino fundamental e/ou médio da Rede 

Estadual de Ensino; 

 

VIII - um representante dos professores e/ou 

diretores da educação infantil, ensino 

fundamental e/ou médio da Rede Particular 

de Ensino; 

Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

 

VII - um representante do Conselho 

Municipal de Alimentação Escolar; 

 

VIII – um representante da Diretoria 

Estadual de Ensino; 

 

LEI EM VIGOR (Municipal) PROPOSTA 

VII - um representante dos professores do 

ensino fundamental e/ou médio da Rede 

Estadual de Ensino; 

 

VIII - um representante dos professores e/ou 

diretores da educação infantil, ensino 

fundamental e/ou médio da Rede Particular 

de Ensino; 

 

IX - um representante dos diretores do ensino 

fundamental e/ou médio da Rede Estadual de 

XI - um representante dos professores e/ou 

diretores do ensino fundamental da Rede 

Estadual de Ensino; 

  

X - um representante dos professores e/ou 

diretores do ensino médio da Rede Estadual 

de Ensino; 

 

XI - um representante dos professores e/ou 

diretores da educação infantil da Rede 

Particular de Ensino; 
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Ensino; 

 

X - um representante dos pais de alunos da 

Rede Municipal de Ensino; 

 

XI - um representante dos alunos da Rede 

Estadual de Ensino; 

 

XII - um representante da Associação 

Comercial e Industrial de Taubaté. 

  

XII - um representante dos professores e/ou 

diretores da educação de ensino fundamental 

da Rede Particular de Ensino; 

XIII - um representante dos professores e/ou 

diretores da educação de ensino médio da 

Rede Particular de Ensino; 

 

XIV - um representante dos pais de alunos da 

Rede Municipal de Ensino; 

  

XV - um representante dos pais de alunos da 

Rede Estadual de Ensino; 

 

LEI EM VIGOR (Municipal) PROPOSTA 

 XVI - um representante dos pais de alunos da 

Rede Particular de Ensino; 

 

XVII - um representante dos alunos do 

ensino fundamental da Rede Municipal de 

Ensino; 

  

XVIII - um representante dos alunos do 

ensino médio da Rede Municipal de Ensino; 

  

XIX - um representante dos alunos do ensino 
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fundamental da Rede Estadual de Ensino; 

  

XX - um representante dos alunos do ensino 

médio da Rede Estadual de Ensino; 

  

XXI - um representante dos alunos do ensino 

fundamental da Rede Particular de Ensino; 

  

XXII - um representante dos alunos do 

ensino médio da Rede Particular de Ensino; 

  

XXIII - um representante dos alunos do 

ensino técnico; 

  

XXIV - um representante dos alunos do 

ensino superior; 

 

LEI EM VIGOR (Municipal) PROPOSTA 

Parágrafo Único - Os representantes 

arrolados nos itens I a VI serão indicados 

pelo Chefe do Executivo e os demais 

membros serão escolhidos em Assembléia 

Geral, pelas entidades representativas, 

contemplando, em todos os casos, a 

indicação de um suplente que substituirá 

ou sucederá o membro titular em casos de 

XXV – um representante dos professores 

e/ou diretores do ensino superior; 

  

XXVI – um representante dos professores 

e/ou diretores do ensino técnico; 

  

XXVII – um representante dos servidores 

municipais; 
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licença ou impedimento.   

XXVIII - um representante da APEOESP; 

  

XXVIX - um representante do Sindicato 

dos professores da rede particular de 

Ensino; 

  

XXX – um representante do conselho 

tutelar; 

  

XXXI – um representante da Defensoria 

Pública; 

XXXII - um representante da Associação 

Comercial e Industrial de Taubaté. 

Parágrafo Único - Os representantes 

arrolados nos itens I a V serão indicados 

pelo Chefe do Executivo e os demais 

membros serão escolhidos em Assembleia 

Geral, pelas entidades representativas, 

contemplando, em todos os casos, a 

indicação de um suplente que substituirá 

ou sucederá o membro titular em casos de 

licença ou impedimento. 

 

LEI EM VIGOR (Municipal) PROPOSTA 
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Art 6 - O mandato dos Conselheiros será 

de dois anos, permitido sua recondução, 

por uma única vez. 

Art  7 - O Conselho Municipal de 

Educação contará com um Presidente e 

um Vice-Presidente, escolhido entre os 

seus pares, por maioria simples de voto, 

com mandato de um ano, sendo permitida 

a recondução, nos termos do Regimento 

Interno. 

Art 6 - O mandato dos Conselheiros será 

de dois anos, permitido sua recondução 

apenas em caso de vacância, por uma 

única vez. 

Art  7 - O Conselho Municipal de 

Educação contará com um Presidente e 

um Vice-Presidente, escolhido entre os 

seus pares, por maioria simples de voto, 

com mandato de um ano, sendo permitida 

a recondução apenas em caso de vacância, 

nos termos do Regimento Interno. 

 

PROPOSTA 
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Art. 11 - Fica criado o Fundo Municipal de Apoio a Educação (FMAE).  

Parágrafo único - O referido fundo será vinculado à Secretaria de Educação, ou a outro órgão 

que venha a substituí-la.  

  

Art. 12 - Constituem receitas do FMAE: 

I - dotação orçamentária própria e créditos que lhe sejam destinados;  

II - contribuições, subvenções e repasses da União, do Estado e do Município, de sua 

Administração Direta e Indireta, destinadas ao FMAE;  

III - arrecadação da realização de eventos;  

IV - arrecadações resultantes de consórcios, associações, convênios, programas de 

cooperação, contratos e acordos específicos, celebrados entre o Município e instituições 

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;  

V - dotações orçamentárias repassadas pelo Município e créditos adicionais suplementares 

que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;  

VI - rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;  

VII - quaisquer outros recursos, créditos, rendas adicionais e extraordinárias bem como outras 

contribuições financeiras legalmente incorporáveis.  

§ 1º Os recursos de que trata este artigo serão depositados em instituição financeira oficial e 

em conta especial sob a denominação Fundo Municipal de Apoio A educação - FMAE.  

§ 2º Os saldos porventura existentes no término de um exercício financeiro, constituirão 

parcela da receita do exercício subsequente até sua integral aplicação.  

 

PROPOSTA 
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DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO 

Art. 13 - O FMAE será gerido por um Conselho Gestor, composto por 8 (oito)  

conselheiros em exercício no Conselho da Educação membros, sendo 02 (dois) nomeados 

pelo Prefeito Municipal e 06 (seis) Sociedade Civil, com a seguinte composição:  

I - O titular da Secretaria de Educação (nomeado pelo Prefeito Municipal);  

II - 01 (um) representante da Secretaria de Educação (nomeado pelo Prefeito 

Municipal); 

III – O presidente do Conselho; 

IV - 05 (cinco) representantes conselheiros, escolhidos em processo eleitoral realizado 

pela internamente;  

§ 1º Será realizada uma eleição direta e secreta pelos conselheiros; 

§ 2º Para cada membro titular será indicado um respectivo suplente.  

§ 3º O prazo do mandato dos membros referidos será de um ano, sendo permitida uma 

única reeleição consecutiva em caso de vacância.  

§ 4º A função de membro do Conselho Gestor será exercida gratuitamente e considerada 

serviço público relevante.  

§ 5º O presidente do Conselho de Educação agrega a presidência do FMAE. 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

LEI EM VIGOR (MUNICIPAL) PROPOSTA 
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“Art. 3º O COMDEMAT será composto, 

de forma paritária, por representantes do 

poder público e da sociedade civil 

organizada, a saber... 

II - representantes da sociedade civil... 

P.S.: As cadeiras dos representantes das 

entidades são descritas na lei. 

“Art. 3º O COMDEMAT será composto, 

de forma paritária, por representantes do 

poder público e da sociedade civil 

organizada, a saber... 

II – os representantes da sociedade civil 

serão escolhidos a partir de entidades 

designadas no regimento interno do 

Conselho, e a alteração, mudança ou 

adesão de uma entidade passará por uma 

votação, simples e direta, da plenária até 

então constituída.  

(...) A eleição dos membros do Conselho 

será realizada a cada dois anos. 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

 

LEI EM VIGOR (MUNICIPAL) PROPOSTA 

4º O COMTUR será composto por vinte e 

seis membros e respectivos suplentes, 

divididos igualmente entre o Poder 

Público Municipal e a Sociedade Civil, 

sendo... 

4º O COMTUR será composto por vinte e 

seis membros e respectivos suplentes, 

formado por 1/3 de representantes do 

Poder Público Municipal e 2/3 de 

representantes da Sociedade Civil, para 

atender a Lei Complementar Estadual 

1261/2015 que cria os municípios de 

Interesse Turístico. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

LEI EM VIGOR (MUNICIPAL) PROPOSTA 

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal 

de Assistência Social de Taubaté - CMAS, 

instância do sistema centralizado e 

participativo da Assistência Social, órgão 

colegiado, com funções deliberativas, 

controladora e fiscalizadora, de caráter 

permanente e composição paritária entre 

Sociedade Civil e Poder Público 

Municipal, vinculado à estrutura do órgão 

responsável pela coordenação e execução 

da Política Municipal de Assistência 

Social. 

Art. 3º (...) 

I - zelar pela efetivação do sistema 

descentralizado e participativo da 

assistência social; 

VI - convocar ordinariamente a cada ano 

ou, extraordinariamente, por maioria 

absoluta de seus membros, a Conferência 

Municipal da Assistência Social, que terá a 

atribuição de avaliar a situação da 

assistência social e propor diretrizes para 

o aperfeiçoamento da política municipal 

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal 

de Assistência Social de Taubaté - CMAS, 

instância do sistema descentralizado e 

participativo da Assistência Social, 

denominado Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS, órgão colegiado, com 

função deliberativa, normatizadora, 

controladora e fiscalizadora, de caráter 

permanente e composição paritária entre 

o governo municipal e a sociedade civil, 

vinculado à estrutura do órgão 

responsável pela coordenação e execução 

da Política Municipal de Assistência 

Social. 

Art. 3º (...) 

I - zelar pela efetivação do Sistema Único 

de Assistência Social; 

VI - convocar ordinariamente a cada 4 

(quatro) anos ou, extraordinariamente, a 

cada 2 (dois) anos, conforme deliberação 

da maioria de seus membros, a 

Conferência Municipal da Assistência 

Social, que terá a atribuição de avaliar a 



REQUERIMENTO 
 

REQ154.docx 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

de assistência social; 

 

situação da assistência social e definir 

diretrizes para o aprimoramento da 

política municipal de assistência social. 

 

 

LEI EM VIGOR (MUNICIPAL) PROPOSTA 

Art. 3º (...) 

VII - inscrever as entidades e organizações 

de Assistência Social que prestem serviços 

no Município, para os efeitos dos §§ 2º e 3º 

do art. 9º, da Lei Orgânica de Assistência 

Social - LOAS, Lei Federal nº 8.742, de 7 

de dezembro de 1993; Resolução CNAS 

106, de 5 de maio de 2010, e Resolução 

CNAS 109, de 11 de novembro de 2009; 

Art. 3º (...) 

XXIII - aprovar o relatório de frequência 

escolar; 

XXIV - estimular a participação 

comunitária no controle da execução do 

programa no âmbito municipal; 

Art. 3º (...) 

VII - inscrever as entidades e organizações 

de assistência social ou que executem 

serviços, programas, projetos ou 

benefícios de assistência social, com 

atuação no município, para os efeitos dos 

artigos 6º-B e 9º da Lei Orgânica da 

Assistência Social, Lei Federal nº 9.742, de 

07 de dezembro de 1993. 

Art. 3º (...) 

XXIII - aprovar a gestão de 

condicionalidades do Programa Bolsa 

Família, incluindo os relatórios de 

frequência escolar e os relatórios de 

acompanhamento da agenda de saúde; 

XXIV - estimular a participação 

comunitária no controle da execução do 

Programa Bolsa Família no âmbito 

municipal.                  
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LEI EM VIGOR (MUNICIPAL) PROPOSTA 

Art. 4º (...) 

§ 3º As entidades que forem representadas 

no CMAS deverão estar legalmente 

constituídas e em regular funcionamento. 

Art. 4º (...) 

§ 6º A função de membro do Conselho é 

considerada de interesse público relevante 

e não será remunerada. 

Art. 4º (...) 

§ 3º As entidades que forem representadas 

no CMAS deverão estar legalmente 

constituídas e em regular funcionamento, 

excetuando-se os casos de representação 

de trabalhadores ou usuários por meio de 

fóruns, coletivos, movimentos, conselhos 

locais, comissões e outras formas de 

organização que não são legalmente 

constituídas. 

Art. 4º (...) 

§ 6º A função de membro do Conselho é 

considerada de interesse público relevante 

e não será remunerada, ressalvado não 

serem considerados remuneração o custeio 

ou o ressarcimento de despesas referentes 

a passagens, diárias, traslados, 

alimentação e hospedagem, de 

conselheiros representantes do governo ou 

da sociedade civil, quando estiverem no 

exercício de suas atribuições, tanto nas 

atividades realizadas no âmbito do 

município ou fora dele. 

 

LEI EM PROPOSTA 
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VIGOR (MUNICIPAL) 

Art. 13 Fica 

criado no órgão responsável pela 

coordenação e execução da Política 

Municipal de Assistência Social o Fundo 

Municipal de Assistência Social - FMAS, 

com o objetivo de prover os meios 

financeiros para o desenvolvimento da 

Política de Assistência Social. 

Art. 16 No 

prazo de sessenta dias, a Secretaria de 

Desenvolvimento e Inclusão Social da 

Prefeitura Municipal providenciará a 

constituição do CMAS nos termos 

estabelecidos nesta Lei Complementar. 

Art. 13. Fica 

criado no órgão responsável pela 

coordenação e execução da Política 

Municipal de Assistência Social o Fundo 

Municipal de Assistência Social - FMAS, 

com o objetivo de prover os meios 

financeiros para o desenvolvimento da 

Política de Assistência Social, sob 

orientação e controle do Conselho 

Municipal de Assistência Social. 

Art. 16º Ficam 

resguardados os mandatos vigentes dos 

conselheiros empossados de acordo com o 

disposto na Lei Municipal nº 4.046, de 07 

de abril de 2007, devendo ser tomadas as 

providências, no prazo de sessenta dias, 

para suprir vagas que não estejam 

preenchidas de acordo com o disposto no 

artigo 4º desta Lei. 

  

Parágrafo 

Único. Os mandatos dos conselheiros que 

vierem a ser empossados neste período de 

transição se encerrarão na mesma data 

dos mandatos vigentes dos conselheiros 

empossados de acordo com o disposto na 
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Lei Municipal nº 4.046, de 07 de abril de 

2007. 

 

LEI EM VIGOR (MUNICIPAL) PROPOSTA 

Art. 8º A Secretaria de Desenvolvimento e 

Inclusão Social prestará o apoio 

administrativo e financeiro necessário ao 

funcionamento do CMAS. 

Art. 8º A Secretaria de Desenvolvimento e 

Inclusão Social prestará o apoio 

administrativo e financeiro necessário ao 

funcionamento do CMAS, devendo: 

I - prover ao CMAS infraestrutura, 

recursos materiais, humanos e financeiros, 

arcando com as despesas inerentes ao seu 

funcionamento, bem como arcar com 

despesas de passagens, traslados, 

alimentação e hospedagem dos 

conselheiros governamentais e não 

governamentais, de forma equânime, no 

exercício de suas atribuições, tanto nas 

atividades realizadas no seu âmbito de 

atuação geográfica ou fora dele; 

II - destinar ao CMAS percentual dos 

recursos oriundos do Índice de Gestão 

Descentralizada do SUAS - IGDSUAS e do 

Índice de Gestão Descentralizada do 

Programa Bolsa Família - IGD PBF, na 

forma da Lei; 

III - subsidiar o CMAS com informações 
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para o cumprimento de suas atribuições e 

para a deliberação sobre o 

cofinanciamento dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais; 

IV - promover e incentivar a capacitação 

continuada dos conselheiros, conforme 

planos de capacitação, nos termos da 

Política Nacional de Educação 

Permanente do SUAS. 

  

Parágrafo Único. Para atendimento do 

disposto no inciso III, o órgão gestor 

municipal da política de assistência social 

deverá encaminhar ao CMAS, com a 

antecedência necessária para a devida 

apreciação, os seguintes documentos e 

informações: 

 

LEI EM VIGOR (MUNICIPAL) PROPOSTA 

Art. 8 (...) A Secretaria de 

Desenvolvimento e Inclusão Social 

prestará o apoio administrativo e 

financeiro necessário ao funcionamento do 

CMAS. 

I - plano de assistência social; 

II - propostas da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e 

do Plano Plurianual, referentes à 

assistência social; 

III - relatórios trimestrais e anuais de 

atividades e de realização financeira dos 
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recursos; 

IV - balancetes, balanços e prestação de 

contas ao final de cada exercício; 

V - relatório anual de gestão; 

VI - plano de capacitação; 

VII - plano de providências e plano de 

apoio à gestão descentralizada; 

VIII - pactuações das comissões 

intergestores. 

Art. Devem ser alocadas no Fundo 

Municipal de Assistência Social as receitas 

e executadas as despesas relativas ao 

conjunto de ações, serviços, programas, 

projetos e benefícios de assistência social 

providos pelo município. 

  

Parágrafo único. Todos os recursos 

repassados pela União e pelo Estado, 

assim como os provenientes do tesouro 

municipal, para a execução da política de 

assistência social deverão ter a sua 

execução orçamentária e financeira 

realizada pelo Fundo Municipal de 

Assistência Social. 

 


