
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE
Estado de São Paulo

DECRETO N0    086,      31 de dezembro de 2009. 

Regulamenta a Lei nº 971 de 21 de agosto de
2009   que  Institui  o  Conselho  Municipal  de
Apoio  à  pessoa  Portadora  de  necessidade
especial. 

                   A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA:

Art. 1º -  O Conselho Municipal de Apoio à Pessoa Portadora de
Necessidade  Especial  (CMAPPNE)  é  órgão  da  administração  pública  municipal
incumbido de auxiliar o Prefeito Municipal nas políticas de prevenção, atendimento
e  integração  social  da  pessoa  portadora  de  necessidades  especiais,  e  terá  o
mandato de três anos. 

Art.  2º - O Conselho será composto de 06 membros titulares e
seus suplentes, sendo:

I) Três representantes da Administração Pública:

a) Departamento de Assistência Social; 

b) Departamento de Governo e Infraestrutura

c) Departamento de Saúde

II) Três representantes da sociedade civil  organizada de órgãos
representativos do interesse da Pessoa Portadora de Necessidade Especial

Parágrafo  único -  Os  representantes  do  inciso  II  serão
convidados  mediante  publicação  de  edital  pelo  Departamento  responsável  pelo
conselho, e não havendo interessados, serão preenchidos por convite do Prefeito
Municipal.

Art.  3º  -  Os  conselheiros  escolheram  entre  seus  pares  um
presidente  e  um  secretário,  para  uma  melhor  organização  e  realização  dos
trabalhos.

Parágrafo único - O conselho disporá sobre a periodicidade de
suas reuniões, respeitado o mínimo de uma reunião ordinária bimestral. 
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Art. 4º - Competirá ao Presidente do Conselho definir a pauta e
dirigir as reuniões do Conselho. 

Parágrafo Único - O Prefeito, o Presidente, e 2/3 dos membros do
Conselho,  poderão  convocar  reuniões  extraordinárias,  indicando  a  pauta  a  ser
deliberada. 

                           Ribeirão Grande,  31  de dezembro de  2009

       ELIANA DOS SANTOS SILVA   
Prefeita Municipal

Ciente, publique-se. 

WILSON GRILLO
Governo e Infraestrutura
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