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OS CONSELHOS MUNICIPAIS 

O Estado Democrático de Direito preconizado pela Constituição Federal de 1988 

(CF/88), criou espaços públicos em que a população participa do processo de formulação das 

políticas públicas brasileiras: são os conselhos gestores, que exercem o papel de um canal de 

ligação entre os anseios da população e os seus gestores locais, permitindo uma cooperação na 

definição das políticas públicas.  

Com Atuação da população nessas políticas, há um fortalecimento da autonomia dos 

municípios e da intervenção social, e um ambiente para mudanças no modo de pensar e agir 

dos cidadãos, que adquirem uma consciência da importância de sua colaboração na política do 

seu Município, tornando-se aptos para intervir na deliberação de seus interesses frente ao 

Estado. 

  Assim, com o pleno funcionamento dos Conselhos Municipais, empodera-se a 

governança local (interação entre governo e a sociedade sob uma visão democrática) e 

redefine-se a cultura política brasileira, sendo imprescindível o esforço da população em fazer 

parte do processo decisório nas políticas públicas, fortalecendo a cidadania, com a tomada de 

decisões, controle dos recursos públicos, respeito aos princípios que regem a Administração 

Pública e defesa da qualidade de vida de todos os cidadãos. 

 A participação social na gestão publica municipal deve ser utilizada como um meio de 

influenciar e contribuir na construção das políticas públicas locais, através da relação entre os 

diversos atores sociais e o Estado. 

 Dessa forma, faz-se imprescindível analisar a importância da participação dos 

cidadãos na elaboração e aplicação das políticas públicas municipais, através dos Conselhos 

Municipais, evidenciar que todo individuo tem o direito de participar ativamente do processo 

de formulação e aplicação das políticas públicas de seu município e, por fim, avaliar os 

Conselhos Municipais como uma das formas de participação popular na gestão pública 

municipal. 

 A participação popular na gestão pública é considerada um pressuposto do sistema 

democrático-participativo adotado pela CF/88, na qual trouxe inovações como proteção aos 
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direitos humanos econômicos, sociais e culturais. Essa participação é um principio 

indissociável da democracia, garantindo, não só aos indivíduos, como também a grupos e 

associações, o direito a representação política, a informação e a defesa de seus interesses, 

possibilitando-lhes a atuação na gestão dos bens e serviços públicos.  

 Porém, essas inovações nem sempre são concretizadas, tendo em vista que a sociedade 

desconhece os seus direitos e o próprio Estado deixa de cumprir sua tarefa voltada a 

educação: a de possibilitar ao cidadão o acesso a informação para que possa acionar o Poder 

Público na defesa desses direitos. 

 Leis infraconstitucionais ainda tratam do assunto. Tem-se o ECA (Estatuto da Criança 

e do Adolescente – Lei nº 8.069/90), que dispõe sobre a participação popular na discussão de 

políticas públicas voltadas à proteção de crianças e adolescentes, trazendo institutos como os 

Conselhos da Criança e do Adolescente, obrigatórios em nível nacional, estadual e municipal, 

e que deverão ter assegurados a paridade entre organizações representativas da população e os 

órgãos do governo (art. 88, I). 

 Há também, na área da saúde, a Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do sistema único de saúde (SUS), mediante conferências e conselhos 

de saúde, cuja competência é a formulação de estratégias e o controle da execução da politica 

de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 

 Ainda no âmbito federal, pode-se citar a Lei nº 9.394/96 que institui as diretrizes e 

bases da educação nacional (LDB), e que trouxe a participação do cidadão na gestão 

democrática do ensino público conforme os seguintes princípios: 1) participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola (art. 14, I); e 2) 

participação das comunidades escolares e locais em conselhos escolares ou equivalentes (art. 

14, II). 

 Continuando na área da educação, a Lei nº 9.424/96 dispõe sobre o fundo de 

manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério 

(FUNDEF), assinalando que os recursos federais do FUNDEF serão objeto de controle social 

sore a repartição, aplicação e transferência, junto aos respectivos governos, por conselhos a 

serem instituídos em cada esfera governamental. 
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 Já as Constituições estaduais e as Leis Municipais Orgânicas também trataram da 

participação popular em diversas áreas de politicas sociais, sendo que os municípios 

contemplaram a participação direta do cidadão no planejamento municipal destacando-se os 

conselhos municipais, o orçamento participativo e as audiências públicas. 

 

DO RELATÓRIO 

 O Presente relatório compreende o registro sucinto das atividades realizadas/ 

auxiliadas pela CASA DOS CONSELHOS do Município de Cruzeiro, criada pela Lei 

Municipal de nº 3.854/2008, juntamente com atas publicadas dos Conselhos lotados na Casa 

dos Conselhos. 

 

DA CONSTITUIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS 

 A CASA DOS CONSELHOS de Cruzeiro/SP, foi criada pela Lei Municipal nº 3.854 

de 22 de Dezembro de 2008. 

 A CASA DOS CONSELHOS de Cruzeiro, instância municipal de caráter permanente 

e deliberativo, ligada a Secretaria Municipal de Assistência Social e tem como objetivo, entre 

outros: 

 Congregar em uma única sede os Conselhos constituídos no município conforme a 

respectiva legislação; 

 Manter uma secretária voltada para apoio administrativos aos conselhos; 

 Estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Ações 

Conjuntas; 

 Cadastrar, orientar e apoiar as instituições públicas e privadas no âmbito do município, 

que desenvolvam atividades vinculadas a atuação dos Conselhos Paritários; 

 Acompanhar a tramitação do orçamento municipal, discutindo com o executivo e o 

legislativo os índices destinados às politicas publicas do município; 

 Incentivar e promover o engajamento da sociedade civil na construção de um novo 

pacto social baseado na justiça social, humanização, solidariedade e equidade. 
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Através do Decreto Municipal nº 202 de 29 de Novembro de 2010, é aprovado o 

Regimento Interno da Casa dos Conselhos, que em seu artigo 5º dispõe sobre as competências 

e atribuições da Casa, e em seu artigo 7º a estrutura Organizacional da Casa dos Conselhos de 

Cruzeiro. 

CONSELHOS MUNICIPAIS DE CRUZEIRO/SP – ATIVOS. 

 CASA DOS CONSELHOS DE CRUZEIRO 

Criada pela Lei Municipal nº 3.854 de 22/12/2008. 

De caráter permanente e deliberativo. 

Finalidade: Congregar em uma única sede todos os Conselhos constituídos no município, 

conforme respectiva legislação; 

Mantenedor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 

Presidente/ Coordenador: Hamilton Barbosa 

E-mail: hamiltonbarbosa44@yahoo.com.br  
 

1) CAE – CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Criado pela Lei nº 3.054 de 18/04/1997. 

De caráter deliberativo e consultivo. 

Finalidade: Assessorar o Governo Municipal na execução do programa de assistência e 

educação alimentar junto aos estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino 

fundamental existentes no município, motivando a participação de órgãos públicos e da 

comunidade na execução de seus objetivos. 

Mantenedor: Secretaria Municipal de Educação  

Presidente: Luciana Lima E. Ferreira 

E-mail: luligalex@gmail.com ou  conselhoeducacaocrz@gmail.com  

 

2) CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Criado pela Lei Municipal nº 3.083 de 08/08/1997. 

Alterado Lei Municipal nº 3.819 de 22/04/2008. 

Lei de Reestruturação n° 4.683 de 03/05/2018. 

Alterado Lei Municipal n° 5.014 de 11/12/2020 

De caráter permanente. 

Finalidade: A proteção a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. A 

habitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, bem como a promoção de sua 

integração a vida comunitária. 

Mantenedor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 

Presidente: Regina Aparecida Ferreira da Silva Fili 

E-mail: regina.fili@hotmail.com ou  comunasocial@cruzeiro.sp.gov.br  

 

3)  CMC – CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 

Criado pela Lei Municipal nº 4.150 de 30/10/2012. 

Alterado pela Lei Municipal nº 4.219 de 06/11/2013. 

mailto:hamiltonbarbosa44@yahoo.com.br
mailto:luligalex@gmail.com
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De caráter consultivo e deliberativo 

Finalidade: Auxilio na Elaboração, Execução e Fiscalização da Politica Pública de Cultura do 

Governo Municipal. 

Mantenedor: Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude 

Presidente: Wallison César Mendes 

E-mail: w-mendes980@uol.com.br  ou   cmccruzeiro@cruzeiro.sp.gov.br  

 

4) CMCN – CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA 

Criado pela Lei Municipal nº 3.608 de 08/03/2004. 

De caráter deliberativo, permanente e consultivo. 

Finalidade: Formular diretrizes e promover em todos os níveis da Administração direta e 

indireta, atividades que visem a defesa dos Direitos da Comunidade Negra, a eliminação das 

discriminações que a atingem, bem como a sua plena inserção na vida socioeconômica e 

politica-cultura.  

Mantenedor: Gabinete do Prefeito. 

Presidente: Wilton Antônio Machado Júnior 

E-mail: wiltonmachado1992@gmail.com ou  cmcn.crz@gmail.com  

 

5) CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

Criado pela Lei Municipal nº 2.438 de 21/06/1991. 

Alterado pela Lei Municipal nº 2.621 de 14/12/1992. 

Alterado pela Lei Municipal nº 3.750 de 01/11/2006. 

Alterado pela Lei Municipal nº 4.735 de 23/08/2018. 

De caráter deliberativo e controlador da politica de atendimento. 

Finalidade: Politicas sócias básicas de educação, saúde, recreação, esporte, cultura, lazer, 

profissionalização e outras que asseguram o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social da criança e do adolescente, em condições de liberdade e dignidade, assegurando-lhe 

a convivência familiar e comunitária. 

Mantenedor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 

Presidente: Iris Rodrigues dos Santos 

E-mail: cruzeirocmdca@gmail.com  ou  cmdca@cruzeiro.sp.gov.br  

6) CMDPD – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA  

Criado pela Lei Municipal nº 4.005 de 01/06/2010. 

De caráter permanente. 

Finalidade: Assegurar a pessoa com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos 

quanto a educação, a saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, a previdência 

social, a assistência social, ao transporte, a edificação publica, a habitação, a cultura, ao 

amparo a infância e a maternidade, e de outros que decorrentes da Constituição e das Leis, 

propiciem seu bem estar pessoal, social e econômico. 

mailto:w-mendes980@uol.com.br
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Mantenedor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 

Presidente: Hamilton Barbosa 

E-mail: hamiltonbarbosa44@yahoo.com.br ou cmdpd@cruzeiro.sp.gov.br  

 

7) CME – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Criado pela Lei Municipal nº 2.709 de 02/06/1993. 

Alterado pela Lei Municipal nº 3.275 de 02/06/1999. 

Alterada pela Lei Municipal nº 3.530 de 25/06/2002. 

De caráter deliberativo e consultivo. 

Finalidade: Coordenação e execução de atividades que visem o desenvolvimento educacional 

no município, colaborando com as autoridades municipais, estaduais e federais no 

cumprimento dessa politica e na consecução de seus fins. 

Mantenedor: Secretaria Municipal de Educação. 

Presidente: Kleber de Carvalho. 

E-mail: klebercarvalho2003@hotmail.com ou conselhoeducacaocrz@gmail.com 

 

8) CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 

Criado pela Lei Municipal n° 3.171 de 13/04/1998. 

Alterado pela Lei Municipal nº 3.678 de 21/03/2005.  

Alterado pela Lei Municipal nº 3.814 de 28/03/2008. 

Alterada pela Lei Municipal nº 3.872 de 07/04/2009. 

De caráter permanente, paritário e deliberativo. 

Finalidade: Formular diretrizes e sugerir a promoção, em todos os níveis da Administração 

Publica direta e indireta, de atividades que visem à defesa dos direitos dos idosos, 

possibilitando sua plena inserção na vida socioeconômica, politica e cultural do Município. 

Mantenedor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 

Presidente: Marcelo Costa. 

E-mail: marcelosotin@gmail.com ou cmi@cruzeiro.sp.gov.br   

 

9) CMM – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 

Criado pela Lei Municipal nº 3.979 de 23/03/2010 

De caráter permanente. 

Finalidade: Deliberar, normatizar, fiscalizar e executar politicas relativas aos direitos da 

mulher. 

Mantenedor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 

Presidente: Isabela Sales dos Santos. 

E-mail: belacruzeiro30@yahoo.com ou conselhomulhercruzeiro@gmail.com  

 

10) COMAD – CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS 

Criado pela Lei Municipal nº 3.855 de 22/12/2008. 

De caráter permanente e deliberativo. 

mailto:hamiltonbarbosa44@yahoo.com.br
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Finalidade: Dedicar-se a causa sobre drogas integrando, estimulando e coordenando a 

participação de todos os segmentos sociais do município de modo a assegurar a máxima 

eficácia das ações a serem desenvolvidas no âmbito da prevenção da demanda de drogas. 

Mantenedor: Secretaria Municipal de Saúde. 

Presidente: Rogério Silvério Pereira. 

E-mail: comadcrz@gmail.com 

 

11) COMDEMA – CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

Criado pela Lei Municipal nº 3.985 de 15/04/2010. 

Alterado pela Lei Municipal nº 4.636 de 14/12/2017. 

De caráter consultivo, deliberativo, paritário, normativo e técnico. 

Finalidade: Assessorar o Poder Executivo Municipal na elaboração do Plano de Conservação 

do Meio Ambiente do Município nos termos da Lei Ambiental, que deverá ser aprovado por 

resolução do COMDEMA e que orientará a execução da politica municipal de meio ambiente 

e propor diretrizes para a Politica Municipal de Meio Ambiente de acordo com as 

prerrogativas expressas no Plano Diretor do Município. 

Mantenedor: Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

Presidente: Elias Adriano dos Santos. 

E-mail: eliasadrianodossantosadriano@gmail.com 

 

12) COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

Criado pela Lei Municipal nº 2.577 de 05/06/1992. 

Alterado pela Lei Municipal nº 3.562 de 12/12/2002. 

De caráter paritário, técnico, normativo, deliberativo, consultivo e fiscalizador. 

Finalidade: Avaliar, opinar, fiscalizar e propor sobre a Politica Municipal de Turismo: o Plano 

Municipal de Turismo, considerando as diretrizes básicas fixadas na Politica Municipal de 

Turismo. 

Mantenedor: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. 

Presidente: Andressa Souza Almeida. 

E-mail: andressa.sz.almeida@gmail.com ou comtur.cruzeiro@gmail.com  

 

13) COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  

Criado pela Lei Municipal nº 3.082 de 02/07/1997. 

De caráter permanente e com natureza deliberativa. 

Finalidade: Atuar na formulação de estratégias e controle das execução da Politica Municipal 

de Saúde, inclusive quanto aos seus aspectos econômicos e financeiros. 

Mantenedor: Secretaria Municipal de Saúde. 

Presidente: Edenilson Rogério da Cunha. 

E-mail: comus@cruzeiro.sp.gov.br ou ederogers@hotmail.com  

 

14) CONSEG – CONSELHO DE SEGURANÇA  

Presidente: Fábio E.E Teixeira. 

E-mail: fabioeteixeira@ig.com.br  

mailto:comadcrz@gmail.com
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15) CONSELHO TUTELAR DE CRUZEIRO 

Criado pela Lei Municipal nº 3.577 de 16/06/2003. 

De caráter permanente autônomo. 

Finalidade: Zelar pelos cumprimentos da criança e do adolescente. 

Mantenedor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 

E-mail: ct-cruzeiro@bol.com.br  

 

16) FUNDEB – CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 

SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO  

Criado pela Lei Municipal nº 3.774 de 05/04/2007. 

Alterado pela Lei Municipal nº 3.791 de 21/09/2007. 

De caráter permanente e deliberativo. 

Finalidade: Acompanhar e controlar a repartição, transferências e aplicação dos recursos do 

Fundo.  

Mantenedor: Secretaria Municipal de Educação. 

Presidente: Dante J. C. Olivas. 

E-mail: danteolivas2016@gmail.com ou conselhoeducacaocrz@gmail.com  

 

 

17) CMPDAC – CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA AOS ANIMAIS 

DE CRUZEIRO. 

Criado pela Lei Municipal nº 4.326 de 20/10/2014. 

De caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador. 

Finalidade: Proteger e defender os animais de maus tratos, abandono, exploração e outros 

prejuízos da segurança e ofensa à integridade física dos animais, sejam eles domésticos, 

domesticados, de tração e outros. 

Mantenedor: Secretaria Municipal de Saúde. 

Presidente: Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves 

E-mail: goncalvesfernando2013@gmail.com ou cmpdaccruzeiro@gmail.com  

 

CONSELHOS MUNICIPAIS DE CRUZEIRO/SP – INATIVOS. 

1) COMPRESP – CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO CULTURAL E AMBIENTAL DE CRUZEIRO  

Criado pela Lei Municipal n° 4.577 de 29/06/2017. 

De caráter permanente, deliberativo, consultivo, resolutivo, normativo, orientativo, 

fiscalizador. 

Finalidade: Apreciar e ponderar sobre o tombamento de bens públicos móveis e imóveis de 

valor reconhecido para a cidade de CRUZEIRO. 
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Mantenedor: Secretaria Municipal de Relações Instituição e Gabinete do Prefeito de 

Cruzeiro/SP. 

 

2) CMA – CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 

Criado pela Lei Municipal nº 2.855 de 10/11/1994. 

De caráter deliberativo e consultivo. 

Finalidade: Propor e opinar sobre ações emergenciais para suplementação alimentar da 

população carente e de caráter institucional na organização do abastecimento alimentar, 

medidas de integração das ações dos órgãos públicos e de cooperação das entidades do setor 

privado; campanhas de conscientização dos cidadãos para se evitar o desperdício dos gêneros 

alimentícios, preservar suas qualidades  nutricionais e corrigir hábitos alimentares; e 

iniciativas de estímulos e apoio a criação de associações de combate a fome no município.  

 

3) CMDR – CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

Criado pela Lei Municipal nº 3.065 de 30/05/1997. 

De caráter  

Finalidade: Estabelecer diretrizes para a política Agropecuária Municipal. II - Promover a 

integração dos vários segmentos do setor agropecuário, vinculado à produção, 

comercialização, armazenamento, industrialização e transportes. III - Manter intercâmbio com 

os conselhos similares, visando o encaminhamento de reivindicações de interesse comum. IV 

- Assessorar o Poder Executivo Municipal em matérias relacionadas à agropecuária e ao 

abastecimento alimentar. 

 

4) CMEL – CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

Criado pela Lei Municipal nº 4.269 de 03/04/2013. 

De caráter consultivo, deliberativo, normativo, propositivo, fiscalizador, controlador, 

orientador, gestor e formulador das políticas públicas de esporte e lazer. 

Finalidade: Desenvolver estudos, projetos, debates, pesquisa relativa à situação do esporte e 

lazer no município; propor e acompanhar a realização de seminários, cursos e congressos 

sobre assuntos relativos ao esporte em geral, divulgando amplamente suas conclusões à 

população e usuários dos serviços abordados; 

 

5) CMH – CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

Criado pela Lei Municipal nº 3.809 de 29/02/2008. 

De caráter deliberativo. 

Finalidade: Centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados a 

implementar políticas habitacionais direcionados a população de menor renda. 

 

6) COMJUV – CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 

Criado pela Lei Municipal n° 3.893de 06/07/2009. 

De caráter permanente. 
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Finalidade: Desenvolver estudos, debates e pesquisas relativas a questão da juventude; 

fiscalizar e tomar providencias para o cumprimento da legislação favorável aos direitos da 

juventude. 

 

7) CMSB – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL 

Criado pela Lei Municipal n° 3.023 de 26/12/1996. 

De caráter permanente. 

Finalidade: Combater as doenças bucais no Município de Cruzeiro 

 

8) CMTT – CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 

Criado pela Lei Municipal n° 3.096 de 26/08/1997. 

Alterado pela Lei Municipal n° 3.470 de 05/12/2001. 

De caráter deliberativo e consultivo. 

Finalidade: Melhorar as condições de transporte no Município e de contribuir para a 

elaboração de uma política voltada para os interesses da população.  

 

9) COMUSEP – CONSELHO MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA 

Criado pela Lei Municipal 

De caráter  

Finalidade: 

Mantenedor: 

 

  



CASA DOS CONSELHOS DE CRUZEIRO-SP 

 

Rua dos Metalúrgicos, nº 77 
Centro – Cruzeiro/SP 

Telefone: (12)3145.7810 

E-mail: cruzeirocasadosconselhos@gmail.com  

 

CASA DOS CONSELHOS 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA MÊS 02.2020 

 
** Reforma da Casa dos Conselhos na qual está parada e sem iluminação adequada. Inserir 

nesta reforma a reativação dos sanitários externos para abrir espaço para a construção do 

sanitário com acessibilidade; 

 

** Informes Gerais dos Conselhos. 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA MÊS 06.2020 

 
** A Secretária da Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. Hevelyn explana sobre a atual 

situação da Casa dos Conselhos; 

 

** Eleição do novo presidente da Casa dos Conselhos. 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA MÊS 07.2020 

 
** Aprovação da Ata 002.2020; 

 

** Reformulação da Lei e Regimento Interno da Casa dos Conselhos; 

 

** Pauta sobre as reuniões com os Candidatos a Prefeitura de Cruzeiro; 

 

** Medidas do Plano de ação conjunta; 

 

** Informes Gerais dos Conselhos Municipais. 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA MÊS 08.2019 

 
** Aprovação da Ata 003.2020; 

 

** Leitura das alterações da Lei da Casa dos Conselhos; 

 

** Apresentação da Secretária Executiva da Casa dos Conselhos, Sra. Rita de Cássia Costa; 

 

** Definição dos cronogramas das reuniões com os candidatos a Prefeito Municipal; 

 

** Informes Gerais dos Conselhos Municipais. 
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REUNIÃO ORDINÁRIA MÊS 09.2020 VIA PLATAFORMA ZOOM 
 

** Aprovação da Ata 004.2020; 

 

** Reformulação da Lei e Regimento Interno da Casa dos Conselhos; 

 

** Discussão sobre o pedido de composição dos conselhos pelo Vereador Paulo Vieira; 

 

** Definição das datas previstas para as reuniões com os candidatos a Prefeito; 

 

** Informes Gerais dos Conselhos Municipais. 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA MÊS 10.2020 
 

** Aprovação da Ata 005.2020; 

 

** Concluir a aprovação da reformulação da Lei da Casa dos Conselhos; 

 

** Efetivação da reunião com os candidatos; 

 

** Proposta de ação conjunta; 

 

** Informes Gerais dos Conselhos Municipais. 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA MÊS 12.2020 
 

** Aprovação da Ata 006.2020; 

 

** Proposta de ação conjunta; 

 

** Informes Gerais dos Conselhos Municipais. 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM O CANDIDATO A PREFEITO 

MUNICIPAL SR. JOSÉ ANTÔNIO DO CARMO CRUZ – 06/11/2020 

 
** Bate papo sobre as propostas para o seu mandato e também sobre as respostas ao 

questionário enviado pelos Conselhos Municipais. 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM O CANDIDATO A PREFEITO 

MUNICIPAL SR. THALES GABRIEL FONSECA – 07/11/2020 
 

** Bate papo sobre as propostas para o seu mandato e também sobre as respostas ao 

questionário enviado pelos Conselhos Municipais. 
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CALENDARIO DA CASA PARA 2021 

AGENDA DE REUNIÕES ORDINARIAS 

CASA DOS CONSELHOS e  CONSELHOS MUNICIPAIS 

PRIMEIRO SEMESTRE 
 

CONSELHOS Jan Fev. Mar Abr. Mai Jun. Horário Obs  

Casa Cons. 06 03 03 07 05 02 09h00 ------ 

CAE 07 04 04 01 06 17 09h00 ------ 

CMDPD 11 08 08 12 10 14 18h00 ------ 

CMC 
  

08 12 10 14 19h00 ------ 

CMI 12 09 09 13 11 08 08h30 ------ 

COMTUR 13 10 10 14 12 09 09h00 ------ 

CMM 14 11 11 08 13 10 09h00 ------ 

FUNDEB 08 12 12 09 14 11 09h00 ------ 

CMAS 15 19 19 16 21 18 08h00 ------ 

COMUS 19 16 16 20 18 15 08h30 ------ 

CME 20 17 17 22 19 16 09h00 ------ 

COMAD 25 22 29 26 24 28 09h00 ------ 

CMPDAC 25  22 29 26   24  28 16h20 ------ 

COMDEMA 27 24 24 28   26 23  10h00 ------ 

CMDCA  28 25 25 29 27 24 09h00 ------ 

CMCN 30 27 27 24 29 26 08h30 ------ 

 
*Os dias e horários de reuniões poderão ser alterados de acordo com a necessidade dos Conselhos 

Municipais; 

**Ocorrendo mudança de datas/horários, solicitamos aos Presidentes de Conselhos que comuniquem a 

Direção da Casa com no mínimo 48 horas de antecedência. 

*** Em caso de necessidade de reuniões extraordinárias, solicitamos aos Presidentes dos Conselhos a 

avisarem a casa com no mínimo 48 horas de antecedência. 

 

 

Hamilton Barbosa 

Presidente da Plenária da Casa dos Conselhos 
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ATAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 

 LOTADOS NA CASA DOS CONSELHOS 

CRUZEIRO/SP 

 



 



 

 
 



 



 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


