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CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 

 

NOTA PÚBLICA DE ESCLARECIMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL QUANTO À LEI 416 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017  

 

 

Os conselheiros abaixo assinados, que compuseram a gestão 2015/2017 do 

Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté, tornam públicas as 

seguintes considerações a respeito da promulgação da Lei 416 de 05 de outubro 

de 2017 que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS e o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e dá outras 

providências: 

 

1) A promulgação da Lei Complementar nº 416/2017 revoga a legislação 

anterior que disciplinava o funcionamento deste CMAS (Lei Municipal nº 4.046, 

de 04 de abril de 2007, alterada pela Lei Municipal nº 4.778, de 27 de agosto 

de 2013). 

 

2) A promulgação da nova legislação aconteceu em meio aos procedimentos para 

a realização do processo de eleição dos representantes da Sociedade Civil, que 

aconteceria em 11/10/2017, conforme a legislação que estava em vigor. 

 

3) O fato da nova legislação dispor sobre a criação de um Conselho já existente 

produziu certa confusão e incerteza quanto a que procedimentos deveriam ser 

tomados em relação ao processo eleitoral e o atendimento das demais 

demandas deste CMAS. 

 

4)Este colegiado já havia se posicionado em 2015, em situação similar a atual, 

através de Ofício/CMAS/202 ao Chefe do Executivo, Ofício/CMAS/203 à SEDIS 

e Ofício/CMAS/204 à Câmara Municipal apresentando seus apontamentos ao 

Projeto de Lei Ordinária que na época era identificado pelo número 191/2015. 

 

5) Em 2016 o CMAS se posiciona novamente, apresentando emendas, 



 

Solar dos Conselhos, Av. Emilio Winther, nº 785 Centro Taubaté SP- CEP 12030-180 Fone 12)  3624-3319  

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 

devidamente justificadas, ao Projeto de Lei Complementar que foi 

encaminhado à Câmara municipal pelo Poder Executivo (na época PLC 

04/2016). Nessa ocasião foi encaminhado Ofício CMAS ao Poder Legislativo 

(para cada gabinete de vereador) onde o referido PLC tramitava. 

 

6) Em 22 de novembro de 2016, este CMAS esteve reunido com a então 

Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, Simone Cristina Palhares 

Gomes, para conversar sobre o PLC 04/2016. Em 25 de janeiro de 2017 o 

Ofício CMAS nº 04/2017, levou ao conhecimento da atual Secretária da SEDIS, 

senhora Andréa Auxiliadora da Silva Gonçalves, as considerações e 

recomendações deste colegiado sobre o PLC 04/2016. 

 

7) Em 29 de setembro de 2017 o CMAS protocolou na Prefeitura de Taubaté 

Processo Administrativo número 62774/2017 solicitando orientação jurídica 

quanto ao Projeto de Lei Complementar 06/2017 e Processo Administrativo 

62780/2017, ao Executivo, reiterando Ofício CMAS 202/2015, que continha 

apontamentos sobre o Projeto de Lei Ordinária 191/2015. Desta forma, 

antecedendo à mudança da Legislação, o CMAS já havia solicitado orientação 

e apresentado seus apontamentos. Entretanto aguarda, até o momento, 

resposta aos processos administrativos protocolados, bem como aos ofícios 

anteriormente encaminhados. 

 

8) Diante de todos estes fatos e da ciência da promulgação da Lei 416/2017, 

em reunião do dia 11/10/2017, este colegiado deliberou por fazer Resolução 

dispondo sobre a suspensão temporária da eleição de membros 

representantes da Sociedade Civil para composição do Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS – biênio 2017/2019. Também ficou decidido que 

seria feita resolução prorrogando o mandato dos atuais conselheiros até que 

fosse concluído o processo eleitoral e a posse do novo colegiado, de forma a 

não prejudicar as demandas que chegam ao CMAS. 
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9) Entretanto, após considerações posteriores, esclarecemos que achamos por 

bem tornar nulas as seguintes resoluções, publicadas após o termino do 

mandato deste colegiado: RESOLUÇÃO Nº 27 de 11 de outubro de 2017; 

RESOLUÇÃO nº 28, de 11 de outubro de 2017; RESOLUÇÃO Nº 29 de 11 de 

outubro de 2017 e RESOLUÇÃO Nº 30 de 11 de outubro de 2017. 

 

Damaris Ingrid dos Santos - conselheira suplente  

 

Cristina Mailam de Souza Malaquias - conselheira titular 

 

Érica Fernanda de Paula Borges - conselheira suplente 

 

Suliara de Fátima Jorge Augusto - conselheira titular 

 

Sandra Mara Moscardo Raimundo - conselheira titular 

 

Isabel Cristina Pastorelli Teixeira – conselheira suplente em exercício de 

titularidade 

 

Izamara Monteiro – conselheira titular 

 

Taubaté 01 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

 


