
 

 
 
  

Conselho Municipal de Controle Social e Saneamento Básico 
Criado pela Lei nº 4.890/2018 e alterado pela Lei nº 5.239_2021 

CRONOGRAMA DE REUNIÕES ORDINÁRIAS (MENSAIS) 

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL E SANEAMENTO BÁSICO 

GESTÃO 2022 – 2023 

A tabela abaixo consta o cronograma das reuniões mensais ordinárias a ocorrerem em ambiente da 

Administração Municipal ao longo da gestão 2022-2023. Provavelmente, o auditório da Secretaria 

Municipal de Educação, localizado na Praça Condessa de Frontini, Centro de Guaratinguetá, será o 

local para a realização do evento devido ao espaço disponível e à localização. 

 
MÊS/ANO DATA DIA DA SEMANA 

Agosto/22   24/08/2022 1 Quarta-feira 

Setembro/22   21/09/2022 1 Quarta-feira 

Outubro/22   13/10/2022 2 Quinta-feira 

Novembro/22 09/11/2022 Quarta-feira 

Dezembro/22 14/12/2022 Quarta-feira 

Janeiro/23 11/01/2023 Quarta-feira 

Fevereiro/23 08/02/2023 Quarta-feira 

Março/23 08/03/2023 Quarta-feira 

Abril/23 12/04/2023 Quarta-feira 

Maio/23 10/05/2023 Quarta-feira 

Junho/23 14/06/2023 Quarta-feira 

Julho/23 12/07/2023 Quarta-feira 

 
OBSERVAÇÕES: 

1) As reuniões ordinárias no período de ago/2022 a jul/2023 ocorrerão sempre nas segundas quartas-feiras de cada 

mês, exceto em agosto/22 e setembro/22 (obdecendo o prazo de 45 dias a partir de 08/07/22 - escolha do presidente); 

2)  Uma vez sendo feriado a segunda quarta-feira mensal, a reunião ocorrerá no próximo dia útil; 

3) Os horários de conversação pertinente à área à qual o conselho foi criado ocorrerão em horário matinal, no 

intervalo de 09:00 hs à 11:00 hs. Qualquer alteração de horário, será previamente comunicada aos membros do conselho 

via e-mail ou outro recurso de ampla divulgação (grupo WhatsApp do Conselho); 

4) As reuniões ordinárias estarão sempre abertas para a participação dos órgãos da Administração Municipal não 

descritos na composição do conselho, assim como demais órgãos externos interessados; 

5) As reuniões extraordinárias poderão ocorrer a qualquer tempo, em horário útil de trabalho, sem a prefixação de 

data, mediante a proposição de qualquer membro do conselho. 

 

Ailton César Teles de Barros 

Presidente do Conselho Municipal 

Gestão 2022 - 2023 


