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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
Gabinete do Prefeito

Ofício nº. 296/2021 Nova Aurora - GO, 16 de setembro de 2021.

prooSenhorPresidente,

llustríssimos Senhores Vereadores,

Através do presente, passo às mãos de Vossas Excelências para apreciação

e deliberação dos membros dessa Egrégia Casa de Leis, o Projeto de Lei que “Altera a

redação do artigo 3º da Lei Municipal nº 020, de 11 de agosto de 1997, que “Cria o

Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras providências" e dá outras
providências”.

O projeto de lei ora proposto contempla a representatividade de
entidades de Trabalhadores do Setor no Conselho Municipal de Assistência
Social, conforme preconiza o inciso Il do art. 17 da Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS que
estabelece a representação da sociedade civil, dentre representantes de
usuários ou de organizações de usuários, organizações de trabalhadores do
setor, das entidades e organizações de assistência social, escolhidos em foro
próprio.

Considerando as normativas nacionais de acordo com a Resolução nº
237, de 14 de dezembro de 2006 em seu art.11 e a Resolução do CNAS Nº 06,
de 21 de maio de 2015 a qual regulamenta o entendimento acerca dos
trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, o presente
projeto requer a apreciação e aprovação do projeto delineado nos exatos termos
das legislações supracitadas.

Face ao exposto, contamos com o apoio de todos os Vereadores para a

aprovação do presente Projeto de Lei e solicitamos que o mesmo seja apreciado por essa
Casa Legislativa na forma do regimento desta casa, em caráter de urgência.
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Na oportunidade, reitero minha estima e apreço aos digníssimos componentes

dessa Egrégia Casa de Leis.

Atenciosamente,

JOÃO PIMENTA DE PÁDUA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Ao Senhor
JERRY FALEIROS DOS SANTOS
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
E Ilustre integrantes do PoderLegislativo,
Município de Nova Aurora, Estado de Goiás.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

Gabinete do Prefeito

PROJETO DELEI N.º 035/2021, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021.

“Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal
nº 020, de 11 de agosto de 1997, que “Cria o
Conselho Municipal de Assistência Social e dá
outras providências” e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA,Estado de Goiás, no uso
de suas atribuições legais a que conferem a Constituição do Estado de Goiás e Lei

Orgânica do Município, artigos 50 e 70, |, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL

APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - O artigo 3º da Lei Municipal nº 020/97, que dispõe sobre a criação
do Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras providências, com a seguinte
redação:

“Art. 3º - O CMAS terá a seguinte composição:
|- Do Governo Municipal:
a) Representante da Secretaria de Educação;
b) Representante da Secretaria de Saúde;
c) Representante da Secretaria de Ação Social;
d) Representante da Secretaria de Administração;
Il - Representantes dos prestadores de serviço da área, dos profissionais
da área e usuários:
a) Representantes das ONGsou entidades filantrópicas;
b) Representantes das entidades e associações comunitárias;
c) Representante do Sindicato (SINDINOVA) ou entidades de

trabalhadores;
d) Representante da Igreja ou entidades religiosas.

$1º - Cada titular do CMAS terá um suplente, oriundo da mesma categoria
representativa.

2º - Somente será admitida a participação no CMAS, de entidades
juridicamente constituídas e em regular funcionamento.”
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PASSA A VIGORARcom as seguintes alterações:

Art. 3º - O CMAS terá a seguinte composição:

|- Do Governo Municipal:
a) 01 (um) representante da Secretaria de Saúde;
b) 01 (um) representante da Secretaria de Promoção e Assistência Social;
c) 01 (umrepresentante da Secretaria de Administração
d) 01 (um) representante da Secretaria de Educação;

Il - Representantes dos prestadores de serviço da área, dos profissionais
da área e usuários:
a) 01 (um) representante dos usuários ou de organização de usuários da

Assistência Social;
b) 02 (dois) representantes das entidades e organizações de Assistência

Social,
c) 01 (um) representante de entidades de trabalhadores do Setor

81º - Cada titular do CMAS terá um suplente, oriundo da mesmacategoria
representativa.

2º - Somente será admitida a participação no CMAS, de entidades
juridicamente constituídas e em regular funcionamento.

$3º - Havendo mais de um representante de quaisquer das alíneas do inciso
Il deste artigo, o processo de escolha do titular e suplente, respeitadas as
demais regras desta Lei Municipal, precederá a convocação dos
respectivos órgãos para indicação, cada qual, de dois nomes para tanto.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA (GO),

em 16 de setembro de 2021.
e

JOAOPIMENTA DE PÁDUA JÚNIOR
Prefeito Municipal
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