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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESOLUQAO N ' 08/2022

Disp6e sabre o fung/onamento
Da Plen6ria nas reunites do CMAS.

O Conselho Municipal de Assist6ncia Social de Guaxup6 - MG, no exercicio das suas

atribuig6es legais que Ihe confere a Lei Organica da Assist6ncia Social no t3.742/93 e a Lei

Municipal no 1335/95 e suas alterag6es;

Considerando o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assist6ncia Social de

Guaxup6, e sua segunda alteragao em 15 de Mano de 2018, artigos 18 e 19;

Considerando que o Controle Social 6 a participagao da sociedade civil nos processor de

planejamento, acompanhamento e avaliagao das agnes da gestao publica e da execugao

das pollticas de assist6ncia social;

Considerando a relagao entre Estado e Sociedade Civil, a Constituigao l:ederal de 1988

define os Conselhos como um dos instrumentos de expressao, representagao e

participagao popular que deve acompanhar as agnes governamentais com o intuito de
fazer valer os interesses sociais da populagao;

Considerando a plen6ria ordin6ria, realizada aos treze dias do m6s d€: Maio de 2022,

registrada em Ata de no 06/2022,

Resolve:

Art. lo A Plendria 6 o 6rgao miximo normativo, deliberativo e consultivo reunindo-se,

ordinariamente, 01 (uma) vez por m6s e, extraordinariamente, por convocagao da

Presid6ncia ou por requerimento da maioria dos Conselheiros, com pauta definida com

justificativa da urg6ncia ou emerg6ncia, com anteced6ncia minima de 48 (quarenta e

oito) horas, devendo ser discutido, exclusivamente, o assunto constante na pauta de

convocagao.

Art. 2' O Plenirio sera composto por todos os Conselheiros, com direito a voz e voto,
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sendo que o direito a voto fica restrito ao titular e, na sua aus6ncia, ao suplente. A
Pleniria instalar-se-i e deliberarA com a presenga da maioria absoluta de seus membros,

em primeira chamada e ap6s em segunda chamada, com a presenga de no minimo 1/3

(um tergo) de seus membros. A tolerincia para estabelecer o quorz£m seri de 30 (trinta)

minutos.

Art. 3' As reuni6es do Conselho Municipal de Assist6ncia Social sio pOblicas, para

participagao na condigao de ouvinte. Podergo participar das reunites plenarias, com

direito a voz, os representantes de entidades cadastradas. trabalhadores do SUAS,
usu6rios da assist6ncia social e outras pessoas interessadas, desde que. previamente

solicitado em pauta e, a natureza do assunto tratado nio seja de cardter sigiloso e nem

ofensivo a qualquer membros conselheiros ou a qualquer trabalhador dc} SUAS, tendo o
tempo limitado de 05 (cinco) minutos para exposigao de sua fda.

Art. 4' Os membros do Conselho Municipal de Assist6ncia Social, representantes de

Organiza96es da Sociedade Civil, na plenaria do Conselho, nio devem utilizar o espago

para defender os interesses das entidades que representam.

Art. 5' Por solicitagao do Presidente, de Coordenador da Comissgo Temdtica ou de

qualquer Conselheiro, mediante aprovagao da Plendria, podera ser incluida na Pauta do

dia, materia relevante que necessite de decisio urgente do CMAS.

Art. 6' As reunites do Conselho Municipal de Assist6ncia Social obedecergo a seguinte

o rdem :

1 - verificagao do qt/6/'zZm para instalaQao dos trabalhosl

11 - votagao e aprovagao da ata da reunido anteriorl desde que encaminhada por correio

eletr6nico no ato da convocagao das reuni6es ordinirias ou extraordingriasl

lll - leitura das correspond6ncias recebidas e expedidas

IV - informes, requerimentos e adendos

V - apresentagao, discussio e deliberagao da pauta do dial

VI - apresentagao dos relat6rios das comiss6es temdticas, dos grupos de trabalho, e

anglise de pedido de inscrigao ou renovagao, quando houver, bem assim dos demais

assuntos constantes da pauta do Conselho;

Vll - indicagao de assuntos para a pauta da reuniio seguintel
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Vlll -- comunicaQao breve e franqueamento de pedido da palavral
IX -- encerramento.

Art. 7o Etta resolugao entra em vigor na data de sua assinatura e posterior publicagao.

Guaxup6, 24 de Maio de 2022

Antonio Carlos Miguel

Presidente CMAS
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ESTADO DE N'MINAS GERAIS
PREFEITURA DE GUAXUPE

PREFE]TtJRA XIUNICIPAL DE GUAXllPE
KKSOLUCAO x ' 08/2022 nlsp6x SABRE o rUNCIONAMEXTO DA

PLENAR]A NAS RELINIOES Do CXtAS.

RESOLUCAO N ' 08/2022

D\spbe sabre o .fu tc altai ie tto Da Plettdt'ia nas
}'ettniBes do CM,4S.

O Conselho Municipal de Assist8ncia Social de Guaxup6
MG, no exercicio das suas atribuig6es legais quc Ihc confcrc a
Lei Orgs.nina da Assist6ncia Social n" 8.742/93 e a Lei
Municipal n" 1335/95 e suas alterag6es;
Considerando o Regiments Interns do Conselho Municipal de
Assist6ncia Social de Guaxup6, e sua segunda alteragao em 15
de Maid de 2018, artigos 18 e 19;
Considerando que o Controle Social 6 a participagao da
sociedade civil nos processes de planqamento,
acompanhamento e avaliag:io das agfies da gestfio publica e da
execugao das political de assist6ncia social;
Considerando a relagao entry Estado e Sociedade Civil, a
Constituigao Federal de 1988 decline os Conselhos como un]
dos instrumentos de expressaa. representagao e participagao
popular que dove aconlpanhar as ag6cs govclllamcntais com o
intuito de fazed valor os intcrcsscs sociais da populagio;
Considerando a plenfria ordinfria, realizada aos treze dias do
m6s de Mano de 2022, registrada ein Ata de n ' 06/2022,
Resold,'e :
Art. 1" A Plenfria 6 o 6rgao mfximo normative, deliberativo e
consu[tivo reunindo-se, ordinariamente. 0] (uma) vez por m6s
e, extraordinariamente, por convocagao da Presid6ncia ou por
requerimento da maioria dos Conselheiros, com paula definida
com justificativa da urg6ncia ou emerg6ncia, com anteced6ncia
minima de 48 (quarenta e oito) horas, devendo ser discutido.
exclusivamente, o assunto constance na pasta de convocagio.
Art. 2o O Plen£rio seri colnposto por todos os Conselheiros,
com direito a \:oz e vote, sendo que o direito a vote mica restrito
ao titular c, na sua ausencia, ao suplentc. A Plcnfria instalar-sc-
iie deliberarf com a presenga da maioria absolute de seus
membros, em primeira chamada e ap6s em segunda chamada,
com a presenQa de no minima 1/'3 (um tergo) de sous membros
A tolerincia para estabelecer aqua/-umserf de 30 (trinta)
minutos
Art. 3' As reunites do Conselho Municipal de Assist6ncia
Social s5o pablicas, para participagao na condigao de ouvinte.
Poderio participar das reunites plen6rias, com direito a voz, os
representantes de entidades cadastraclas, trabalhaclores do
SUAS, usufrios da assistgncia social e outras pessoas
interessadas, desde que, previamente solicitado em pauta e, a
natureza do assunto tratado nio seja de carfter sigiloso e nem
ofensivo a qualquer menlbros conselheiros ou a qualquer
trabalhador do SUAS, tcndo o tempo limitado de 05 (cinco)
minutos para exposigio de sua rata.
Art. 4" Os metnbros do Conselho Municipal de AssistQncia
Social. representantes de Organizagdes da Sociedade Civil, na
plenfria do Conselho, nio devem utilizar o espago para
defender os interesses das entidades que representam.
Art. 5' Por solicitagao do Presidents, de Coordenador da
Comissio Temftica ou de qualquer Conselheiro, mediante
aprovag:io da Plenfria, poderf ser inclufda na Pauta do dia,
materia relevante que necessity de decisio urgente do CMAS.

Art. 6' As reunites do Conselho Municipal de Assist6ncia
Social obedecerio a seguinte ordem
1 - verincagao doqz/J/unzpara instalagao dos trabalhos;
11 - votagao e aprovagio da ata da rcuniio anterior; desde que
encaminhada por correio eletr6nico no ato da convocagao das
reuni(5es ordinhias ou extraordin6.rias=
lll - leith.lra das correspond6ncias recebidas e expedidas
IV - informed, requerinlentos e adendos
V - apresentagao, discusslio e deliberagao da pauta do dia;
Vi -- apresentagao dos relat6rios das comiss6es tematicas, dos
grupos de trabalho, e anflise de pedido de inscrigao ou
renovagao, quando houver, bem assam dos demais assuntos
constantes da pauta do Conselho;
VIT -- indicagao de assuntos para a pauta da reuniio seguinte;
VTIT -- comunicagao brave e franqueametlto de pedido da
palavra;
IX -- enccnamcnto

Art. 7' Etta resolugio extra em vigor na data de sua assinatura
e posterior publicagao.

Guaxup6, 24 de Maid de 2022

ANTONIO CARLOS XTIGUEL


