
quinta-feira, 24 de abril de 2014 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 59  (76) – 7

III - ser aprovada por maioria simples, ou seja, metade mais 
um dos conselheiros presentes.

Art. 41 - A pauta das Plenárias Ordinárias constará da 
seguinte estrutura base:

I - Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião an-
terior;

II - Informes Gerais dos conselheiros e da Plenária
III – Leitura da pauta, sucedida de eventuais pedidos de 

alteração ou inclusão de pauta;
IV - Palavra aberta aos Conselheiros e à Plenária;
V – Deliberações, por voto quando necessário;
VII - Definição da pauta da próxima reunião;
VIII – Encerramento.
Parágrafo único - Os informes de que tratam o inciso II 

deste artigo não serão objeto de discussão, tampouco de voto 
e devem encaminhados ao Coordenador, que cederá a palavra 
para que o interessado se manifeste em no máximo 3 (três) 
minutos.

TÍTULO V
DOS ÓRGÃOS E DOS MEMBROS DO CPM
CAPÍTULO I
DO PLENO
Art. 42 - Os conselheiros devem ter mais de 18 (dezoito) 

anos, não podem ocupar cargo em comissão no Poder Público 
ou mandato eletivo no Poder Legislativo ou Executivo de quais-
quer das unidades da federação.

Art. 43 - O Pleno, órgão colegiado e soberano do Conselho 
Participativo da respectiva Subprefeitura, é composto pelo 
conjunto de membros Titulares e Titulares Extraordinários do 
Conselho, no exercício pleno de seus mandatos.

CAPÍTULO II
DO COORDENADOR
Art. 44 - O Pleno do Conselho Participativo Municipal do 

território de cada Subprefeitura escolherá, dentre os membros 
que o compõem, um Coordenador.

Art. 45 - A candidatura ao cargo de Coordenador será ma-
nifestada verbalmente pelos próprios Conselheiros perante os 
demais na primeira sessão ordinária do Conselho Participativo 
Municipal de cada subprefeitura realizada após a posse ou na 
última sessão ordinária realizada antes do término do mandato 
da coordenação em exercício.

Art. 46 - A votação será secreta, devendo cada Conselheiro 
votar em apenas 01 (um) candidato;

Art. 47 - O mais votado será eleito o Coordenador;
Art. 48 - No caso de empate será utilizado o critério de 

idade, sendo eleito o candidato mais idoso entre os que dispu-
tarem o cargo de Coordenador.

Art. 49 - O mandato do Coordenador terá duração de 
06 (seis) meses, permitida 01 (uma) única recondução por 
mandato;

Art. 50 - Na ausência do Coordenador em uma reunião, a 
direção dos trabalhos e demais atribuições ficará a cargo de 
outro Conselheiro escolhido, provisoriamente, pelos presentes.

Art. 51 - No caso de impedimento do Coordenador em re-
alizar suas funções, os membros do Conselho deverão escolher, 
entre seus pares, outro membro para completar o mandato.

Art. 52 - O Coordenador eleito para a vaga do titular antes 
do término do mandato deste terá direito, na sequência, a uma 
única recondução ao cargo.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR
Art. 53 - São atribuições do Coordenador:
I - Representar o Conselho Participativo Municipal do 

território da respectiva Subprefeitura junto aos órgãos públicos;
II - Participar e coordenar as reuniões ordinárias e extraor-

dinárias e das respectivas discussões e votações;

 PROCESSO: Nº 2009-0.070.703-4
INTERESSADO: IGREJA CRISTÃ APOSTÓLICA RENASCER 

EM CRISTO
ASSUNTO: RECURSO DE MULTA
DESPACHO
No uso das atribuicoes legais a mim conferidas, em espe-

cial o disposto nos artigos 208, 221 e 233 da Lei Municipal nº 
13.885/04, a vista de que no presente consta notadamente da 
manifestacao da Chefe da Unidade de Fiscalizacao, Engenheiro 
do Setor e Supervisao de Fiscalizacao e Assessoria Juridica, 
respectivamente, as fls. 28, 28 vº e 34, que adoto como razao de 
decidir, TORNO PREJUDICADO o Auto de Multa nº 09.167.934-6, 
por ter sua Instancia Anulada em decorrencia do Programa de 
Parcelamento Incentivado-PPI.

 ITAIM PAULISTA
 GABINETE DA SUBPREFEITA

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC DESPACHOS: LISTA 2014-2-074

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVI-
MENTO URBANO

ENDERECO: .
PROCESSOS DA UNIDADE SP-IT/CPDU/UNAI
2013-0.154.881-9 REINILDE LEITE DA SILVA
DEFERIDO
ACOLHENDO MANIFESTACOES CONTIDAS NOS ANE-

XOS DESTE PROCESSO, COM SUPORTE NA LEI 15.733/13 DE 
03/05/13, ART. 1 DEFIRO O PRESENTE PROCESSO E DETERMINO 
O CANCELAMENTO DO AM 30-009.077-3.

2013-0.195.228-8 ANGELITO MENDES LOPES
INDEFERIDO
ACOLHENDO MANIFESTACOES CONTIDAS NOS ANE-

XOS DESTE PROCESSO, COM SUPORTE NA LEI 15.733/13 DE 
03/05/13, ART. 3 INDEFIRO O PRESENTE PROCESSO E DETERMI-
NO A MANUTENCAO DO AM 30-009.521-0.

2013-0.356.720-9 DAMIAO COELHO DE SOUZA
INDEFERIDO
ACOLHENDO MANIFESTACOES CONTIDAS NOS ANEXOS 

DESTE PROCESSO, COM SUPORTE NA LEI 15.442/11, ART. 7, 
PARAGRAFO 2, ITEM II INDEFIRO O PRESENTE PROCESSO E 
DETERMINO A MANUTENCAO DO AM 30-010.078-7.

2014-0.062.229-4 AGOSTINHO TEODORO DA CORTE
INDEFERIDO
ACOLHENDO MANIFESTACOES CONTIDAS NOS ANE-

XOS DESTE PROCESSO, COM SUPORTE NA LEI 15.442/11 DE 
09/09/11, ARTS. 10 E 14 INDEFIRO O PRESENTE PROCESSO E 
DETERMINO A MANUTENCAO DOS AMS 30-010.342-5 E 30-
010.343-3.

 JABAQUARA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 Despachos do Subprefeito
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL DO JABAQUARA
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art.1° - O Conselho Participativo Municipal – CPM, cria-

do pela Lei nº 15.764/2013, regulamentada pelos Decretos 
54.156/2013, 54.360/2013 e 54.457/2013, bem como pelo 
Decreto 54.645/2013, tem caráter eminentemente público e 
é um organismo autônomo da sociedade civil, reconhecido 
pelo Poder Público Municipal como instância de representação 
da população de cada região da Cidade de São Paulo para 
exercer o direito dos cidadãos ao controle social, por meio da 
fiscalização de ações e gastos públicos, bem como da apresen-
tação de demandas, necessidades e prioridades na área de sua 
abrangência.

Parágrafo único - O Conselho Participativo Municipal fica 
instalado na respectiva Subprefeitura e deverá atuar nos limites 
de seu respectivo território administrativo. 

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA
Art. 2º - Nos termos do artigo 35 da Lei 15.764/2013 e do 

artigo 4° do Decreto n° 54.156/2013, o Conselho Participativo 
Municipal tem as seguintes atribuições:

I – Colaborar com a Coordenação de Articulação Política 
e Social da Secretaria Municipal de Relações Governamentais 
com sua função de articulação com os diferentes segmentos da 
sociedade civil organizada;

II – Desenvolver ação integrada e complementar às áreas 
temáticas de conselhos, fóruns e outras formas de organização 
e representação da sociedade civil e de controle social do Poder 
Público, sem interferência ou sobreposição às funções desses 
mecanismos;

III – Zelar para que os direitos da população e os interesses 
públicos sejam atendidos nos serviços, programas e projetos 
públicos realizados no território de cada Subprefeitura e comu-
nicar oficialmente aos órgãos competentes em caso de deficiên-
cia nesse atendimento;

IV – Monitorar, no âmbito do território de cada Subprefei-
tura, a execução orçamentária, a evolução dos indicadores de 
desempenho dos serviços públicos, a execução do Programa 
de Metas e outras ferramentas de controle social com base 
territorial;

V – Colaborar no planejamento, mobilização, execução, 
sistematização e acompanhamento de audiências públicas e 
outras iniciativas de participação popular no Executivo;

VI – Manter comunicação com os conselhos gestores de 
equipamentos públicos municipais do território do distrito e 
da Subprefeitura, visando articular ações e contribuir com as 
coordenações.

§ 1° - É vedado ao Conselho Participativo Municipal conce-
der títulos e honrarias, conforme no artigo 4°, parágrafo único, 
do Decreto n° 54.156/2013.

§ 2º - O Conselho Participativo Municipal buscará articular-
se com os demais conselhos municipais, conselhos gestores 
e fóruns criados pela legislação vigente, não os substituindo 
sob nenhuma hipótese, conforme o artigo 2° do Decreto n° 
54.156/2013.

CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS
Art. 3º - Nos termos do artigo 3° do Decreto n° 

54.156/2013, o Conselho Participativo Municipal observará os 
princípios estabelecidos para o Município em sua Lei Orgânica, 
especialmente os seguintes:

I - a defesa da elevação do padrão de qualidade de vida e 
de sua justa distribuição para a população que vive na região 
da Subprefeitura;

II - a defesa e a preservação do meio ambiente, dos recur-
sos naturais e dos valores históricos e culturais da população da 
região da Subprefeitura;

III - a colaboração na promoção do desenvolvimento ur-
bano, social e econômico da região e no acesso de todos, de 
modo justo e igualitário, sem qualquer forma de discriminação, 
aos bens, serviços e condições de vida indispensáveis a uma 
existência digna;

IV - o desenvolvimento de suas atividades e decisões 
pautado pela prática democrática, pela transparência e garantia 
de acesso público sem discriminação e ocultamento de informa-
ções à população da região da Subprefeitura;

V - o apoio às várias formas de organização e representa-
ção do interesse local em temas de defesa de direitos humanos 
e sociais, políticas urbanas, sociais, econômicas e de segurança;

VI - a não sobreposição à ação de conselhos, fóruns e 
outras formas de organização e representação da sociedade 
civil, desenvolvendo ação integrada e complementar às áreas 
temáticas de cada colegiado;

VII - o zelo para que os direitos da população e os inte-
resses públicos sejam atendidos nos serviços, programas e 
projetos públicos da região, com qualidade, equidade, eficácia 
e eficiência;

VIII - a participação popular;
IX - o respeito à autonomia e à independência de atuação 

das associações e movimentos sociais;
X - a programação e planejamento sistemáticos.
TÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
CAPÍTULO I
DOS CONSELHEIROS TITULARES 
Art. 4° - O Conselho Participativo Municipal será composto 

por conselheiros eleitos no território correspondente à respecti-
va Subprefeitura e formado por representantes eleitos, residen-
tes no distrito, em número nunca inferior a 5 em cada distrito, 
conforme o art. 5° do Decreto n° 54.156/2013 e sua alteração 
disposta no Decreto 54.360/2013.

Art. 5° - A composição do Conselho Participativo Municipal 
do território de cada Subprefeitura deverá estar em conso-
nância com a sua divisão distrital, na conformidade da tabela 
constante do Anexo I do Decreto n° 54.156/2013, com base 
nos critérios dispostos no artigo 5° do referido decreto e sua 
alteração disposta no Decreto 54.360/2013.

Parágrafo único - No território de cada Subprefeitura, o 
número máximo de de forma a garantir o cumprimento do 
disposto no inciso II do artigo 5 Decreto n° 54.156/2013.conse-
lheiros será de 51 (cinquenta e um) e o número mínimo de 19 
(dezenove), de forma a garantir o cumprimento do disposto no 
inciso II do artigo 5 Decreto n° 54.156/2013.

CAPÍTULO II
DO CONSELHEIRO TITULAR EXTRAORDINÁRIO 
Art. 6° - Nos termos do Decreto 64.645/2013, naquelas 

Subprefeituras que atendem os requisitos previstos no art. 2° 
do referido decreto, fica criada 1 (uma) cadeira de Conselheiro 
Extraordinário, com vistas a incluir a população imigrante 
residente no território da respectiva Subprefeitura no processo 
de participação política e controle social a ser exercido pelos 
Conselhos Participativos Municipais.

Art. 7° - O processo eleitoral para escolha do Conselheiro 
Extraordinário, bem como a extensão de seu mandato e demais 
termos atenderão ao disposto no Decreto 64.645/2013.

Art. 8° - O Conselheiro Extraordinário integra, de forma ple-
na, os Conselhos Participativos Municipais, com as atribuições, 
vedações e deveres previstos nos artigos 4º, 13 e 14 do Decreto 
nº 54.156, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo único - Nos casos de perda de mandato, re-
núncia, morte ou impedimento de qualquer outra natureza, o 
Conselheiro Extraordinário será substituído por seu respectivo 
suplente.

Art. 9º - O término do mandato dos Conselheiros Extraor-
dinários dar-se-á simultaneamente ao término do mandato dos 
conselheiros eleitos no processo eleitoral previsto no Decreto 
nº 54.156/2013.

TÍTULO II
DAS ELEIÇÕES
CAPÍTULO I
DO PLEITO ELEITORAL
Art. 10 - Os membros do Conselho Participativo Municipal 

são eleitos por voto direto, secreto, facultativo e universal de to-
das as pessoas de todas as pessoas com mais de 16 (dezesseis) 
anos e que sejam portadoras de título de eleitor, nos termos do 
artigos 5° e 6° do Decreto n° 54.156/2013 e suas alterações 
dispostas nos Decretos 54.360/2013 e 54.457/2013.

Art. 11 - Serão considerados eleitos os candidatos mais 
votados, de acordo com o número de vagas de cada Distrito 
da respectiva Subprefeitura, conforme o artigo 11 Decreto n° 
54.156/2013.

Parágrafo único - Os demais candidatos serão considerados 
suplentes dos eleitos, na ordem decrescente do número de 
votos por eles obtidos.

Art. 12 - A eleição a que se refere o artigo 6° supra será 
convocada pela Secretaria Municipal de Relações Governa-
mentais, em até 180 (cento e oitenta) dias antes do término do 
mandato dos Conselheiros Participativos Titulares em exercício, 
por meio de Edital publicado no Diário Oficial da Cidade de 
São Paulo.

Art. 13 - Os demais termos e condições do pleito eleitoral 
dos Conselhos Participativos Municipais, bem como a compo-
sição da Comissão Eleitoral Central e das Comissões Eleitorais 
Locais deverão seguir o disposto nos Decretos 54.156/2013, 
54.360/2013 e 54.457/2013, ressalvadas as necessárias ade-
quações legais vindouras.

Art. 14 - O processo eleitoral a que se refere este capítulo 
não inclui o pleito dos Conselheiros Titulares Extraordinários, 
que foi regulamentado por instrumento específico, a saber o 
Decreto 64.645/2013, ressalvada a hipótese de adequações le-
gais e administrativas vindouras, a fim de realizar um processo 
eleitoral único para brasileiros e imigrantes, se constatada sua 
viabilidade técnica.

CAPÍTULO II
DO MANDATO 
Art. 15 - O mandato de cada Conselheiro será de 2 (dois) 

anos, com início no primeiro dia útil após a cerimônia de posse, 
assegurada a possibilidade de uma única reeleição consecutiva, 
conforme o artigo 12 do Decreto n° 54.156/2013.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA 
Art. 16 - Cada território das Subprefeituras do Município 

de São Paulo terá uma unidade do Conselho Participativo 
Municipal.

Art. 17 - Nos termos do artigo 15 do Decreto 54.156/2013, 
o Conselho Participativo Municipal funcionará como órgão cole-
giado, conforme estabelece este Regimento Interno.

Art. 18 - Para exercer suas competências, o Conselho Parti-
cipativo Municipal no âmbito territorial de cada Subprefeitura é 
organizado pela seguinte estrutura:

I – Pleno, composto por todos os Conselheiros Participati-
vos Titulares e Extraodinário(s), conforme artigo 38°;

II – Coordenador;
III – Secretário Geral;
IV – Comissões Temáticas;
V – Grupos de Trabalho.
CAPÍTULO II
DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Art. 19 - Para o integral cumprimento do disposto no artigo 

35 da Lei nº 15.764, de 2013, deverá o Subprefeito encaminhar 
e promover, semestralmente, juntamente com o Conselho Parti-
cipativo Municipal, análise dos documentos de planejamento, 
conjunto de indicadores, agenda dos Conselhos Setoriais e 
fóruns representativos ativos em sua região e vinculados aos 
assuntos do governo local.

Art. 20 - O Subprefeito deverá garantir as condições básicas 
de instalação física e funcionamento do Conselho Participativo 
Municipal.

Art. 21 - A Secretaria Municipal de Relações Governamen-
tais deverá organizar, com apoio da Secretaria Municipal de 
Coordenação das Subprefeituras, agenda, conteúdo e calendá-
rio de capacitação dos Conselheiros eleitos e de seus suplentes.

TÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO
CAPÍTULO I
DAS PLENÁRIAS ORDINÁRIAS
Art. 22 - O Conselho Participativo Municipal de cada Sub-

prefeitura deverá reunir o Pleno ordinariamente no mínimo a 
cada 30 (trinta) dias.

Art. 23 - A critério do Pleno, uma reunião ordinária mensal 
poderá ser substituída por uma reunião de capacitação.

Parágrafo único - A reunião de capacitação, com participa-
ção ampliada, deverá garantir a interlocução com a Sociedade 
Civil e com o Poder Público, tendo como finalidade o aprimora-
mento, a qualificação, a universalização dos direitos sociais e 
acesso às informações.

Art. 24 - Na primeira reunião Plenária Ordinária de cada 
ano será aprovado o calendário de Plenárias Ordinárias do ano 
em curso e da primeira reunião do ano seguinte, determinando 
data, horário de início e local para sua realização.

Parágrafo único - Fica facultado ao Pleno a alteração jus-
tificada deste calendário, que deverá ser aprovada em reunião 
ordinária vindoura e publicado no Diário Oficial da Cidade de 
São Paulo.

Art. 25 - Semestralmente, deverá o Pleno do Conselho 
Participativo Municipal ouvir, em Plenária Ordinária, associa-
ções, movimentos sociais, outros conselhos e/ou organizações 
não governamentais que atuem no território da respectiva 
Subprefeitura.

CAPÍTULO II
DAS PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS
Art. 26 - As reuniões extraordinárias poderão ser convoca-

das a partir do requerimento de 1/3 dos membros do Pleno com 
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1° As Plenárias Extraordinárias deverão sempre ser con-
vocadas para deliberação de pauta específica, previamente 
publicada em DOM, sendo vedada a inclusão de pauta nestas 
reuniões do colegiado.

§ 2°A convocação de Plenária Extraordinária deverá ser 
justificada pelos interessados ao Pleno na oportunidade em que 
for requerida.

CAPÍTULO III
DA CONVOCAÇÃO DAS REUNIÕES
Art. 27 - As Plenárias Ordinárias, bem como as reuniões 

de Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho deverão ser 
convocadas com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de ante-
cedência, estando facultada a convocação por meio eletrônico.

Art. 28 - As Plenárias Extraordinárias deverão ser convoca-
das com no mínimo 72 (setenta duas) horas de antecedência, 
estando facultada a convocação por meio eletrônico.

Art. 29 - Todas as convocações de que trata este capítulo 
deverão incluir a pauta da reunião a ser realizada.

Art. 30 - A convocação das Plenárias Ordinárias e Extraor-
dinárias deverá obrigatoriamente ser publicada no Diário Oficial 
da Cidade de São Paulo no prazo previsto no artigo 13.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES
Art. 31 - Todos os Conselheiros Titulares e Extraordinário(s) 

tem direito a voz e voto.
Parágrafo único - Fica facultado ao Pleno a decisão de limi-

tar o tempo de fala dos conselheiros a depender da extensão da 
pauta, sugestão que deverá ser encaminhada pelo Coordenador 
e pode ser requerida por qualquer conselheiro presente.

Art. 32 - Todas as reuniões de que trata este capítulo são 
públicas e o direito à participação de convidados e munícipes 
interessados deverá ser observado por todos os conselheiros, 
garantindo a transparência e a participação social.

Parágrafo único - Aos convidados e demais munícipes 
presentes deverá ser garantido o direito de fala, que deverá ser 
requerida pelo interessado ao Coordenador, que realizará sua 
inscrição e lhe concederá no mínimo 3 (três) minuto de fala.

Art. 33 - Em todas as reuniões, deverá ser assinada lista 
de presença:

I – pelos conselheiros, em que já deverão constar seus 
nomes completos;

II – pelos convidados e demais munícipes presentes nas 
reuniões, em que deverá constar também um espaço para 
preenchimento do nome, endereço, organização e contato a ser 
preenchida pelos mesmos.

Art. 34 - As reuniões deverão ter duração de até 2 (duas) 
horas, podendo ser prorrogadas a critérios dos conselheiros 
presentes.

CAPÍTULO V
DOS QUÓRUNS PARA REUNIÕES E DELIBERAÇÕES
Art. 35 - As reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias 

terão início, em 1a chamada, com a presença de no mínimo de 
1/3 (um terço) dos membros do Pleno e, 30 (trinta) minutos 
após, em 2a chamada, com qualquer número de conselheiros 
presentes.

Art. 36 - As reuniões de Comissão Temáticas ou Grupo 
de Trabalho terão início, em 1a chamada, com a presença de 
no mínimo de 1/3 (um terço) de seus membros e, 30 (trinta) 
minutos após, em 2a chamada, com qualquer número de conse-
lheiros membros presentes;

Art. 37 - Ficam estabelecidos os seguintes quóruns nas 
Plenárias Ordinárias e Extraordinárias:

I - Maioria simples, ou seja, metade mais um dos conse-
lheiros presentes, para as deliberações em Plenárias Ordinárias;

II – Maioria absoluta, ou seja, metade mais um do total de 
Conselheiros Titulares e Extraordinários em exercício no Conse-
lho, para aprovação dos seguintes assuntos:

a) Resoluções ou minutas finais de documentos produzidos 
e assinados em nome do Conselho Participativo Municipal;

b) Regimento Interno;
c) Criação, alteração ou extinção de Comissões;
d) Criação, alteração ou extensão dos trabalhos de Grupos 

de Trabalho;
e) Impedimento, perda de mandato e vacância de cadeira 

de Conselheiro ou do Coordenador, ressalvada a hipótese de 
perda de mandato por quebra de decoro;

f) Convocação de posse para Conselheiro Suplente.
III – Maioria qualificada, ou seja, 2/3 do total de conselhei-

ros em exercício no Conselho, Titulares e Extraordinários, para 
aprovação dos seguintes assuntos:

a) perda de mandato e vacância de cadeira de Conselheiro 
Titular ou Extraordinário por quebra de decoro;

b) nos casos omissos.
Parágrafo único - Na hipótese do inciso II, item a), havendo 

o quórum mínimo para início do regime de votação daquele 
item de pauta, ou seja, metade mais um dos total de Conselhei-
ros Titulares e Extraordinários em exercício no Conselho, serão 
consideradas aprovadas as decisões que atingirem 50% mais 
um dos votos dos presentes.

Art. 38 - Em caso de empate nas votações do Conselho, o 
voto de desempate será do Coordenador.

CAPÍTULO VI
DA PAUTA DAS REUNIÕES
Art. 39 - Nas reuniões dos Conselhos Participativos Mu-

nicipais, cujas convocações devem obrigatoriamente incluir a 
pauta conforme o artigo 19 deste Regimento, é facultado aos 
conselheiros presentes o requerimento de alteração ou inclusão 
de pauta, ressalvada a exceção prevista no artigo 16, §1° deste 
Regimento nas reuniões Plenárias Extraordinárias.

Art. 40 - O pedido alteração ou inclusão de pauta deverá:
I - ser requerido ao Coordenador, bem como justificada sua 

relevância e/ou urgência ao Pleno pelo interessado;
II - ocorrer preferencialmente no início da reunião, após a 

leitura da pauta, desde que de relevância e urgência justificadas 
aprovadas por maioria simples do Conselho (metade mais um 
dos membros) dos membros Conselho Participativo Municipal 
presentes;
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