Regimento Interno do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Defici€ncia –
(CMDPD)
Cap‚tulo I
Das Disposiƒ„es Preliminares
Art. 1€ O presente regimento interno estabelece a estrutura e
disciplina o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com defici•ncia – CMDPD, criado pela Lei n.€1.149 de 30 de agosto de 2005.
Art. 2€ O CMDPD funcionarƒ em local e instala„…o pr†pria.
Art. 3€ O CMDPD reunir-se-ƒ em sess‡es plenƒrias e ordinƒrias
bimensais e extraordinƒrias, por convoca„…o do Presidente ou a pedido da
maioria simples de seus membros titulares, sempre por escrito.
Obs: (O artigo 3€ foi suprimido por que ˆ matˆria de
funcionamento, jƒ constando do art.33)

Cap‚tulo II
Dos Objetivos e das Atribuiƒ„es do CMDPD
Art. 4€ O CMDPD ˆ um †rg…o consultivo, deliberativo,
fiscalizador e articulador das pol‰ticas voltadas a assegurar os direitos das
pessoas com defici•ncia.
Art. 5€ Compete ao CMDPD:
I – formular a pol‰tica municipal para integra„…o da pessoa com
defici•ncia, observados os preceitos legais, em consonŠncia com os executores
das pol‰ticas setoriais;
II – apreciar e avaliar a proposta or„amentƒria da pol‰tica;

III – estabelecer prioridades de atua„…o, auxiliando na defini„…o
de aplica„…o de recursos p‹blicos municipais destinados ao entendimento da
pessoa com defici•ncia;
IV – propor aos poderes constitu‰dos, modifica„‡es nas estruturas
governamentais diretamente ligadas Œ promo„…o, prote„…o e defesa dos
direitos da pessoa com defici•ncia.
V – oferecer subs‰dios para elabora„…o de leis atinentes aos
interesses das pessoa portadora de defici•ncia;
VI – pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informa„‡es sobre
fatos relacionados com a pessoa com defici•ncia;
VII – incentivar, apoiar e promover eventos, estudos, debates e
pesquisas sobre a quest…o das defici•ncias, voltadas tanto Œ estrutura
governamental como em geral;
VIII – promover intercŠmbio com entidades p‹blicas e
particulares, organismos nacionais, internacionais e estrangeiros visando
atender a seus objetivos;
IX – receber, de †rg…os p‹blicos, entidades privadas ou de
particulares, todas as informa„‡es necessƒrias ao exerc‰cio de sua atividade;
X – elaborar seu regimento interno;
Art. 6€ - Caberƒ ao CMDPD no prazo de atˆ 30 (trinta) dias que
anteceder o tˆrmino do mandato de seus membros n…o governamentais,
convocar a Assemblˆia Municipal dos Direitos da Pessoa com Defici•ncia
para elei„…o dos novos membros.
• 1.€ Para a organiza„…o e a realiza„…o da Assemblˆia Municipal
dos Direitos da Pessoa com Defici•ncia, o CMDPD constituirƒ uma comiss…o
organizadora, composta paritariamente por seus membros representantes das
organiza„‡es governamentais e n…o governamentais.
• 2.€ A normatiza„…o do processo eleitoral da escolha dos
representantes das entidades n…o governamentais se darƒ mediante resolu„…o
do CMDPD, atendendo o disposto no Art. 6€ da Lei n.€.1149/05
Obs: (O art. 6€ foi remanejado para o cap‰tulo III Da Composi„…o,
alterada a reda„…o)

Capítulo III
Da Composição
Art. 7€ O CMDPD ˆ composto por 6 (seis) membros efetivos e 6
(seis) membros suplentes, de conformidade com a Lei n.€1149/05, obedecendo
a seguintes composi„…o.
I – 06 (seis) representantes dos †rg…os do governo municipal;
II – 06 (seis) representantes das institui„‡es prestadoras de
servi„os, indicadas pela Assemblˆia Municipal dos Direitos da Pessoa com
Defici•ncia;
• 1.€ Os representantes dos †rg…os governamentais ser…o
nomeados pelo prefeito do munic‰pio, podendo ser substitu‰dos a qualquer
tempo;
• 2.€ Os representantes das entidades n…o governamentais ser…o
eleitos na Assemblˆia Municipal dos Direitos da Pessoa com Defici•ncia, a
qual serƒ assistida e fiscalizada pelo Ministˆrio P‹blico Municipal, e ser…o
nomeados pelo Prefeito Municipal.
• 3.€ Os representantes das entidades n…o governamentais, a que
se refere o inciso II deste artigo, ficam nomeados para o mandato de 2 (dois)
anos;

Capítulo IV
Da Substituição, Faltas e Perda do Mandato
Art. 8€ Os membros, titulares ou suplentes do CMDPD, poder…o
ser substitu‰dos, por motivo de impedimento ou de for„a maior, mediante
solicita„…o oficial da entidade ou do †rg…o que representam, dirigida ao
Conselho, que oficiarƒ ao Prefeito Municipal para formaliza„…o da nova
nomea„…o;
• 1.€ Os membros titulares do CMDPD ser…o substitu‰dos, em
suas faltas e impedimentos, p•los seus respectivos suplentes;
• 2.€ Os conselheiros titulares que n…o puderem comparecer aos
eventos e reuni‡es do CMDPD, t•m a obriga„…o de comunicar seus suplentes,
bem como Œ Secretaria Executiva, em tempo hƒbil, para que esta possa
convocar os respectivos suplentes para substitui„…o.
• 3€ Serƒ substitu‰do, necessariamente, o conselheiro que:
I – desvincular-se do †rg…o de origem de sua representa„…o;

II – faltar a 3 (tr•s) reuni‡es consecutivas ou a 5 (cinco)
intercaladas sem justificativa;
III – apresentar ren‹ncia ao plenƒrio do Conselho;
IV – apresentar procedimento incompat‰vel com a dignidade das
fun„‡es;
• 4.€ A substitui„…o, involuntƒria quando necessƒria, dar-se-ƒ pŽr
delibera„…o da maioria dos membros presentes Œ sess…o do Conselho em
procedimento iniciado mediante provoca„…o de integrante do CMDPD, do
Ministˆrio P‹blico ou de qualquer cidad…o, assegurada ampla defesa.
Art. 9€ - A apresenta„…o de justificativa Œs faltas, a que se refere o
inciso II do artigo anterior, deverƒ ser dirigida ao presidente do
Conselho, no prazo de 5 (cinco) dias ‹teis anterior ao evento ou reuni…o,
salvo motivo de for„a maior posteriormente justificado.
Art. 10€ - 10 perderƒ o mandato a organiza„…o n…o-governamental
eleita na Assemblˆia Municipal quando incorrer numa das seguintes
condi„‡es:
I – atua„…o de acentuada gravidade administrativa que a torne
incompat‰vel com a finalidade do Conselho;
II – extin„…o de sua base territorial de atua„…o no munic‰pio;
III – imposi„…o de penalidade administrativa reconhecidamente
grave, a consenso da maioria absoluta dos membros do Conselho;
IV – desvio ou mƒ utiliza„…o dos recursos financeiros recebidos
de †rg…os e entidades governamentais ou n…o governamentais;
V – desvio de sua finalidade principal, pela n…o presta„…o dos
servi„os propostos na ƒrea da pessoa com defici•ncia;
VI – ren‹ncia;
VII – apresentar incompatibilidade com o exerc‰cio de
representa„…o da respectiva ƒrea (defici•ncia f‰sica, defici•ncia auditiva,
defici•ncia mental, defici•ncia visual, condutas t‰picas, m‹ltiplas
defici•ncias).
• 1€ - A perda do mandato da entidade dar-se-ƒ por delibera„…o da
maioria absoluta dos membros do Conselho, em procedimento iniciado
por provoca„…o de qualquer dos seus integrantes, do Ministˆrio P‹blico
ou de qualquer cidad…o, assegurado o direito de ampla defesa.
• 2€ - A substitui„…o decorrente da perda de mandato dar-se-ƒ
mediante a ascens…o da entidade suplente, eleita na Assemblˆia
Municipal dos Direitos da Pessoa com Defici•ncia.

• 3€ - Em caso de n…o haver entidade suplente, a substitui„…o se
darƒ de acordo com a ordem de preced•ncia, indicada pela Assemblˆia
Municipal dos Direitos da Pessoa com Defici•ncia.
Art. 11 – A delibera„…o sobre aplica„…o de qualquer penalidade
serƒ precedida de parecer, emitido por comiss…o especial, formada por 04
(quatro) conselheiros titulares ou suplentes, escolhidos paritariamente entre
seus membros.
Parƒgrafo ‹nico – Para emiss…o do parecer, a comiss…o especial
poderƒ instaurar processo administrativo disciplinar, garantida ampla defesa,
ouvindo o indiciado e testemunhas e juntando documentos, requisitando
certid‡es Œs reparti„‡es p‹blicas e tomando outras provid•ncias que se fizerem
necessƒrias.

Capítulo V
Da Organização
Art. 12 – O CMDPD terƒ a seguinte organiza„…o:
I – Plenƒrio;
II – Diretoria;
III – Secretaria Executiva;
IV – Comiss‡es Especiais;

Seção I
Do Plenário
Art. 13 – O Plenƒrio, †rg…o soberano do CMDPD ˆ composto de
todos seus membros titulares ou suplentes que os representem na aus•ncia, em
exerc‰cio pleno de seus mandatos.
Art. 14 – O Plenƒrio s† poderƒ funcionar em primeira
convoca„…o, com a maioria absoluta de seus membros e ap†s 30 minutos, em
segunda convoca„…o, com qualquer n‹mero de participantes, e suas
delibera„‡es ser…o tomadas por maioria simples dos conselheiros presentes Œ
sess…o.

Art. 15 – Poder…o participar das Reuni‡es Plenƒrias do CMDPD,
objetivando a autodefensoria, pessoas com defici•ncia, que ter…o direito a voz,
sem direito a voto.

Obs: (Inclus…o do artigo)
Art. 16 – para melhor desempenho do CMDPD, poder…o
ser convidadas pessoas com not†rio conhecimento, com objetivo de
prestar assessoramento ao Colegiado em assuntos espec‰ficos.
Art. 17 – As delibera„‡es do Plenƒrio ser…o decididas por
maioria simples dos conselheiros presentes Œ sess…o e tomadas por
anota„…o expl‰cita, com contagem de votos a favor, votos contra e
absten„‡es, todas registradas em ata.
Art. 18 – Ao Plenƒrio compete:
I – examinar e aprovar solu„‡es referentes aos problemas
submetidos ao mesmo, conforme compet•ncia definidas neste
Regimento ou por solicita„…o expressa de qualquer Conselheiro;
II – criar e deliberar sobre a composi„…o das comiss‡es
necessƒrias ao funcionamento do Conselho;
III – deliberar sobre matˆrias encaminhadas pelas
Comiss‡es;
IV – deliberar sobre diverg•ncias em matˆrias que
envolvam mais de uma Comiss…o;
V – alterar o presente Regimento Interno, atravˆs de 2/3
de seus membros em reuni…o plenƒria;

Art. 19 – As reuni‡es plenƒrias ser…o:
I – ordinƒrias realizadas bimensalmente, na sede do
CMDPD por convoca„…o escrita do Presidente dirigida aos
Conselheiros Titulares, com o m‰nimo de 07 (sete) dias de
anteced•ncia;

II – extraordinƒrias, convocadas por escrito pela
presid•ncia ou a requerimento subscrito pela maioria simples de
seus conselheiros, com anteced•ncia m‰nima de 72 (setenta e duas)
horas;
• 1€ - As reuni‡es ser…o p‹blicas, salvo delibera„…o em
contrƒrio do Plenƒrio;
• 2€ - A participa„…o do p‹blico serƒ definida pelo
Plenƒrio;
• 3€ - as sess‡es plenƒrias ter…o in‰cio sempre com a
leitura da ata da reuni…o anterior que, depois de aprovada, serƒ
assinada por todos os presentes.
Obs: (O art. 19 foi suprimido por que estas matˆrias jƒ
est…o tratadas no art. 31, Do funcionamento)
Art. 20 – As delibera„‡es do Plenƒrio poder…o ser
subsidiadas pelas Comiss‡es Especiais, que funcionar…o como
instŠncia de natureza tˆcnica.
Art. 21 – O conselheiro que n…o se julgar suficientemente
esclarecido poderƒ pedir vista da matˆria pelo prazo de no mƒximo,
30 (trinta) dias, mesmo que mais de um membro do Conselho a
solicite, podendo, a ju‰zo do Plenƒrio, ser reduzido a 24h, contadas
do ato de encerramento da reuni…o.
Parƒgrafo •nico – • facultado aos Conselheiros solicitar
o reexame, por parte do Plenƒrio, de qualquer resolu„…o normativa
exarada na reuni…o anterior, justificando poss‰vel ilegalidade,
incorre„…o ou inadequa„…o tˆcnica ou de outra natureza.

Art. 22 – Os temas para inclus…o na pauta das reuni‡es
dever…o ser encaminhados p•los Conselheiros, inclusive os de
interesse de qualquer cidad…o ou segmento, no prazo m‰nimo de 10
(dez) dias anteriores Œ reuni…o, salvo urg•ncia do assunto.

Seção II
Da Diretoria
Seção II
Da Presidência
Art. 23 – O CMDPD serƒ administrado por uma
Diretoria eleita por seus pares, composta por um Presidente, um
Vice-presidente e um Secretƒrio Geral, em sess…o plenƒria com
quorum m‰nimo de 2/3 (dois ter„os) de seus integrantes, e
especialmente convocada para este fim.
Obs: (Inclus…o dos • 1€ e • 2€)
• 1€ - O presidente, o Vice-Presidente e o Secretƒrio geral
ser…o eleitos para um per‰odo de 02 (dois) anos, sendo estas fun„‡es
ocupadas, alternadamente, por Conselheiro governamental e n…o
governamental.
• 2€ - A elei„…o obedecerƒ a seguinte ordem:
I – elei„…o do Presidente;
II – elei„…o do vice-presidente;
III – elei„…o do Secretƒrio geral.

Subseção I
Do Presidente, Vice-presidente e Secretário Geral
Art. 24 – O presidente, o Vice-presidente e o Secretƒrio
geral do CMDPD ser…o eleitos entre seus membros, na primeira
reuni…o da gest…o, por um per‰odo de 02 (dois) anos, sendo os
respectivos cargos ocupados alternadamente, por conselheiro
governamental e n…o-governamental.
Obs: (O art. 24 foi suprimido pois transformou-se no • 1€ do art. 24)

Art. 25 – Compete ao Presidente do CMDPD:
I – convocar e presidir as reuni‡es ordinƒrias e
extraordinƒrias;
II – representar o CMDPD em todas as suas reuni‡es, em
ju‰zo ou fora dele, podendo delegar a sua representa„…o, ad
referendum do Conselho;
III – cientificar-se de todos os assuntos e a„‡es de carƒter
tˆcnico e administrativo relacionados com a ƒrea de atua„…o;
IV – exercer voto nominal e de qualidade quando
necessƒrio;
V – manter, sempre que necessƒrio, o Chefe do Poder
Executivo Municipal informado das atividades e decis‡es do
Conselho;
VI – solicitar ao Secretƒrio da pasta correspondente, no
que couber, a execu„…o das delibera„‡es emanadas do Conselho;
VII – formalizar, ap†s aprova„…o do CMDPD, os
afastamentos e licen„as aos seus membros;
VIII – determinar a inclus…o na pauta de trabalhos dos
assuntos submetidos a exame do CMDPD;
IX – instalar as comiss‡es constitu‰das pelo CMDPD;
X – outras atribui„‡es definidas em lei ou que lhe forem
autorizadas pelo Conselho;
XI – remeter as delibera„‡es do Plenƒrio Œ Assessoria
Especial para integra„…o da Pessoa com Defici•ncia para execu„…o
das a„‡es necessƒrias;
Obs: (O inciso XI foi suprimido em fun„…o do disposto
no inciso VI do mesmo artigo, e por quest‡es de hierarquia)
Art. 26 – O presidente do CMDPD, em suas falta e
impedimentos, serƒ substitu‰do pelo Vice-presidente, a quem
competirƒ o exerc‰cio de suas atribui„‡es. Na falta ou impedimento
tambˆm do Vice-presidente, o Secretƒrio Geral assume as fun„‡es
do Presidente.

Art. 27 – Ao Vice-presidente incumbe substituir o
Presidente em seus impedimentos, observando o disposto na
subse„…o I deste regimento.
Art. 28 – Ao Vice-presidente incumbe substituir o
Presidente em seus impedimentos. Bem como exercer outras
atribui„‡es que lhe forem determinadas pelo Presidente do
Conselho.
Art. 29 – Compete ao Secretƒrio Geral substituir o Vicepresidente nas suas faltas e impedimentos e cumprir as fun„‡es que
lhe forem atribu‰das pelo Presidente.

Seção III
Do Secretário Executivo
Obs: (A Se„…o III serƒ suprimida e passa a compor o
Cap‰tulo VI – Do Funcionamento)
Art. 30 – O Secretƒrio Executivo do CMDPD serƒ
indicado pelo †rg…o ao qual o Conselho estƒ vinculado, submetendose Œ aprova„…o do colegiado.
Art. 31 – A Secretaria do Munic‰pio a qual estƒ vinculado
o Conselho, assegurarƒ a estrutura administrativa, financeira e de
pessoal necessƒria para o adequado desenvolvimento dos trabalhos.
Parƒgrafo •nico – O †rg…o Municipal a que se refere o
Caput desse artigo, deverƒ garantir que, nas reuni‡es do CMDPD,
em qualquer outra atividade deste Conselho, bem como na estrutura
da Secretaria Executiva, haja a presen„a de um intˆrprete de Libras,
alˆm da disponibiliza„…o de material impresso em braille ou
digitalizado e condi„‡es de acessibilidade.

Art. 32 – Compete ao Secretƒrio Executivo:
I – elaborar as atas, resolu„‡es e manter atualizada a
documenta„…o do Conselho;
II – expandir correspond•ncia e arquivar documentos;
III – prestar contas de seus atos Œ Presid•ncia,
informando-a de todos os fatos que tenham ocorrido no Conselho;
IV – informar os compromissos agendados Œ Presid•ncia;
V – manter os conselheiros informados das reuni‡es e da
pauta a ser discutida, inclusive no Šmbito das Comiss‡es especiais;
VI – lavrar as atas das reuni‡es, proceder Œ sua leitura e
submet•-las Œ aprecia„…o e aprova„…o do Conselho, encaminhandoas aos conselheiros;
VII – apresentar, anualmente, relat†rio das atividades
elaborado pelo Conselho;
VIII – receber, previamente, relat†rios e documentos a
serem apresentados na reuni…o, para o fim de processamento e
inclus…o na pauta;
IX – providenciar a publica„…o dos atos do Conselho no
diƒrio Oficial do Munic‰pio;
X – exercer outras fun„‡es correlatas que lhe sejam
atribu‰das pelo Presidente ou pelo Plenƒrio.

Se„…o IV
Das Comiss‡es Especiais
SEÇÃO III
Das Comissões Temáticas
Art. 33 – As Comiss‡es especiais permanentes ou
temporƒrias, ser…o constitu‰das por delibera„…o pela sess…o plenƒria.

• 1€ - O presidente e o relator das Comiss‡es especiais
ser…o escolhidos internamente, por seus pr†prios membros.
• 2€ - As Comiss‡es especiais ser…o compostas
paritariamente por representantes governamentais e n…ogovernamentais.
• 3€ - Os estudos desenvolvidos pelas Comiss‡es
especiais ser…o apresentados em forma de parecer, ou esbo„o de
resolu„…o, ou relat†rio e posteriormente, submetidos Œ delibera„…o
do CMDPD.
Art. 34 – As Comiss‡es Temƒticas, permanentes ou
temporƒrias, ser…o constitu‰das por delibera„…o da sess…o plenƒria.
• 1€ - O Coordenador e o Relator das Comiss‡es
Temƒticas ser…o escolhidos internamente, por seus pr†prios
membros.
• 2€ - As Comiss‡es Temƒticas ser…o compostas
paritariamente por representantes governamentais e n…ogovernamentais.
• 3€ - Os estudos desenvolvidos pelas Comiss‡es
Temƒticas ser…o apresentados em forma de parecer, relat†rio e/ou
minuta de resolu„…o e posteriormente, submetidos Œ delibera„…o do
CMDPD.

Capítulo VI
Do Funcionamento do CMDPD
Art. 35 – O CMDPD reunir-se-ƒ, ordinariamente, a cada
m•s, e extraordinariamente, sempre que se fizer necessƒrio, por
convoca„…o de seu presidente ou da maioria absoluta de seus
membros titulares, observado, em ambos os casos, o prazo m‰nimo

de 07 (sete) dias para a convoca„…o da reuni…o, mencionando-se a
respectiva pauta.
Obs: (Unifica„…o dos prazos – sempre 05 (cinco) dias)
• 1€ - As datas das reuni‡es ordinƒrias do Conselho
constar…o em cronograma anual, aprovado na primeira reuni…o do
ano.
• 2€ - Os temas para inclus…o na pauta dever…o ser
encaminhados p•los Conselheiros, inclusive os de interesse de
qualquer cidad…o ou segmento, no prazo de 10 (dez) dias anteriores
Œ reuni…o.
Obs1: (Unifica„…o dos prazos – sempre 05 (cinco) dias)
Obs2: (Inclus…o do •3€)
• 3€ - Os conselheiros poder…o apresentar assuntos
extraordinƒrios, cuja inclus…o na pauta serƒ submetida Œ delibera„…o
dos mesmos, no in‰cio da reuni…o.
Art. 36 – O CMDPD tomarƒ as suas decis‡es em reuni‡es
plenƒrias, mediante vota„…o por maioria simples, ressalvados os
casos espec‰ficos previstos neste Regimento Interno.
• 1€ - Durante a sess…o plenƒria, cada membro titular do
CMDPD terƒ direito a um ‹nico voto por matˆria, podendo o titular
ser substitu‰do pelo seu respectivo suplente, em caso de aus•ncia ou
impedimento.
• 2€ - A delibera„…o das matˆrias sujeitas a vota„…o
obedecerƒ Œ seguinte ordem:
I – o presidente darƒ a palavra ao relator da comiss…o
especial respectiva, que apresentarƒ seu parecer, ou relat†rio, por
escrito ou verbalmente;
II – terminada a exposi„…o, a matˆria serƒ posta em
discuss…o aberta para todo o Plenƒrio e aos presentes Œ reuni…o, por
ordem de inscri„…o;
III – encerrada a discuss…o, far-se-ƒ a vota„…o.

• 3€ - O parecer do Relator deverƒ constituir-se de relato
fundamentado e elaborado na respectiva comiss…o.
Obs: (Inclus…o do art. 28)
Parƒgrafo •nico. No cumprimento do disposto no caput
deste artigo a Assessoria Especial disponibilizarƒ pessoal tˆcnico e
administrativo para o exerc‰cio das seguintes atividades:
I – elaborar as atas, resolu„‡es e manter atualizada a
documenta„…o do Conselho;
II – expedir correspond•ncia e arquivar documentos;
III – prestar contas dos seus atos Œ Presid•ncia,
informando-a de todos os fatos que tenham ocorrido no Conselho;
IV – informar os compromissos agendados Œ Presid•ncia;
V – manter os Conselheiros informados das reuni‡es e da
pauta a ser discutida, inclusive no Šmbito das Comiss‡es Temƒticas;
VI – lavrar as atas das reuni‡es e submet•-las Œ
aprecia„…o e aprova„…o do Conselho, sendo previamente
encaminhadas aos Conselheiros;
VII – apresentar, anualmente, relat†rio das atividades
elaborado pelo Conselho;
VIII – receber correspond•ncias e documentos a serem
apresentados, previamente, na reuni…o para fins de inclus…o na
pauta;
IX – providenciar a publica„…o dos atos do Conselho no
Diƒrio Oficial do munic‰pio.
X – garantir que, nas reuni‡es do CMDPD ou qualquer
outra atividade deste Conselho, haja a presen„a de um intˆrprete de
Libras, alˆm da disponibiliza„…o de material impresso em braille ou
digitalizado e condi„‡es de acessibilidade.
XI – exercer outras fun„‡es correlatas que lhe sejam
atribu‰das pelo Presidente ou pelo Plenƒrio.

Capítulo VII
Das Disposições Finais
Art. 37 – O pagamento de despesas de transporte,
hospedagem e alimenta„…o dos membros titulares do CMDPD, serƒ
custeado com recursos do †rg…o municipal ao qual o Conselho estƒ
vinculado.
Parƒgrafo ‹nico – Os conselheiros suplentes que, nessa
condi„…o, desejarem participar das reuni‡es, custear…o suas
despesas, desde que o titular esteja presente.
Parƒgrafo ‹nico – Os conselheiros suplentes que
desejarem participar das reuni‡es custear…o suas despesas.
Obs: ( Este parƒgrafo ‹nico ficou deslacado da idˆia do
texto. Hƒ necessidade de reescrev•-lo)
Art. 38 – As sess‡es e as convoca„‡es do CMDPD e da
Assemblˆia Municipal dos Direitos da Pessoa com defici•ncia
ser…o p‹blicas e precedidas de ampla divulga„…o.
Art. 39 – fica expressamente proibida a manifesta„…o
pol‰tico-partidƒria e religiosa nas atividades do Conselho.
Art. 40 – Nenhum membro poderƒ agir em nome do
Conselho sem prˆvia delega„…o.
Art. 41 – As d‹vidas e os casos omissos nesse Regimento
ser…o apreciados e resolvidos pelo Plenƒrio, observadas as
disposi„‡es legais e ter…o for„a normativa.
Art. 42 – O CMDPD deve atuar em estreita rela„…o com a
Assessoria especial para Integra„…o da Pessoa com
Defici•ncia, atendendo os artigos 1€ e 7€ da Lei n.€ 1.149
de 30 de 2005.

