
CMAS CONSELHO MUNICIPAL bE ASSISTENCIA SOCIAL

RESOLUQAO N ' 11/2022
12 de Agosto de 2022

Disp6e sobre o A/togo n ' 8' do
Regiments Interns do CMAS

O Conselho Municipal de Assist6ncia Social de Guaxup6 ' MG, no exercfcio das suas

atribuig6es legais que Ihe confere a Lei Organica da Assist6ncia Social no 8.742/93 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, artigo 8o;

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

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

das political de assist6ncia social;

Considerando a relagao entre Estado e Sociedade Civil, a Constituigao Federal 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 socials da populagao;

Considerando a plenaria ordin6ria, realizada aos onze dias do m6s de Agosto de 2022,

registrada em Ata de no ??/2022,

Resolve:

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

ordinariamente, 01 (uma) vez por m6s ou, extraordinariamente, quando se tratar de
assuntos de extrema relevincia, onde a justificativa da pauta sega de deliberagao imediata

e necessiria para atender demanda com puzo determinado, ou sega, a falta do

conselheiro titular ou seu suplente s6 seri computada quando se tratar de sessgo
deliberativa
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Art. 2' Em relagao no artigo 8' do Regimento Interno, inciso 111: " os Goose/he/ros servo
destituidos pecos respectivos suplentes, em casa de faltas injustificaveis a tr6s reunites
consecuf/vas ou cinco ret/n/6es /nferca/arias. " Faz-se necessirio esclarecer os seguintes

conceitos: a)faltas injustificaveis: aquelas faltas que ngo retratam o motivo real pele qual o
conselheiro se faz ausente; b) Faltas justificaveis: aquelas que por motivos alheios e

emergentes, de acordo com o entendimento do coletivo.

Art. 3' Etta resolugao entra em vigor na data de sua publicagao

Guaxup6, 12 de Agosto de 2022
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Antonio Carlos Miguel

Presidente CMAS
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