
Conselho Municipal de bireitos da Mulder

RESOLUQAO N ' Of/2022
De 15 de fevereiro de 2022

Disp6e sobre a aprovagao do Calendirio
Reunites Ordinirias do Ano de 2022

O Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Guaxup6, MG, em reuni3o
extraordin6ria, realizada no dia 14 de Fevereiro de 2022, conforme registro em
Ata de no OI, fundamentado na Lei Municipal 2.328 de ll de margo de 2015
no uso de suas compet6ncias e atribuig6es;

RESOLVE

Art. lo - Aprovar Calend6rio Anual de Reunites Ordin6rias do CMDM para o
ano de 2022, ficando determinado que as mesmas ocorram sempre nas
segundas segundas-feiras Oteis de cada m6s, is 14 horan na modalidade
hibrida e, quando necess6rio, na modalidade presencial, com local a ser
defi nido .

Art. 2o Etta resolugao entra em vigor na data de sua publicaQ3o

.Guaxup6, 15 de Fevereiro de 2022

',,,/£{.,C.h.

Ana Carolina Negrao Leite Ribeiro
Presidente CMDM
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ESTADO DE NlINAS GERAIS
PREFEITURA DE GUAXUPE

PREFEITURA bltNICIPAL DE GUAXUP£
RESOLU(Ao N" Of/2022

De 15 de fevereiro de 2022

Dispae sabre a aprovaQao do Calendgrio
Reunites Ordinfrias do Ano de 2022.

C) Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Guaxup6,
MG. em reuniio extraordinaria, realizada no dia 14 de
Feverelro de 2022. conforms registro em ALa de n ' 01,
fundamentado na Lei Municipal 2.328 de 1 1 de margo de 2015
no uso de suas compet6ncias e atribuig6es;
RESOLVE:
Art. ]' -- Aprovar Calendfrio Anual de Reunites Ordinfrias do
CMDM para o ano de 2022. ficando determinado que as
mesmas ocorram sempre nas segundas segundas-feiras Qteis de
carla m6s. is 14 horas na modalidade hfbrida e. quando
necessirio, na modalidade presencial. com local a ser deHinido
Art. 2" - Esta resolugio intra em vigor na data de sua
publicagao.

Guaxup6, 15 de Fevereiro de 2022

ANA CAROLINA NEanAO LEiTE RIBEiRO
Presidents CMDM
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