
ATA DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO

DIA 30 DE MAIO DE 2011, NA CÂMARA

MUNICIPAL DE PASSA QUATRO – MG.

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e onze,

na sede própria da Câmara Municipal, às dezoito horas, verificou-se a inexistência de quorum regimental

para abrir a 2ª Reunião Extraordinária do mês fluente, a ser dirigida pela Presidente Vereadora Flávia

Pessôa de Oliveira, presente no recinto. Atenderam à convocação os  Vereadores Aldo Pietro Giuseppe

Greco, João Carlos Ribeiro e José Alaor Ribeiro Martins. Compareceu ao recinto a Diretora do Lar

Esperança e Amor, Sra. Rosângela Faria Laurindo. A convocação para a 2ª Reunião Extraordinária do

mês fluente foi entregue aos Vereadores  entre os dias 26 e 27 de maio, tendo como pauta a apresentação

do PROJETO DE LEI Nº 20/2011: Dispõe sobre a desafetação de áreas urbanas, autoriza cessão de

direito real de uso e dá outras providências, inclusive com cópia para todos os Vereadores. Conforme

Mensagem do referido Projeto, foram convidados os membros da diretoria da entidade beneficiária do

presente projeto e o Juiz de Direito,  Dr. Fábio Roberto Caruso de Carvalho, para comparecerem na

Reunião e prestarem  esclarecimentos que porventura surgissem. De acordo com o   Regimento Interno,

em seu Art. 117, § 5º que assim dispõe: “Não se verificando o quorum regimental, o Presidente declarará

encerrado os trabalhos, determinando a lavratura da Ata da ocorrência, que não dependerá de

aprovação”, portanto, nada mais podendo ser tratado, às dezoito horas e trinta minutos, a

Presidente da Mesa, Vereadora Flávia Pessôa de Oliveira, declara encerrados os trabalhos. E

eu, Vereador _____________________, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que assinada vai por mim e

demais Vereadores presentes no Plenário, no dia 30/05/2011, às 18 horas. Plenário Vereador Floriano

Moreira Cancela, ao trigésimo dia do mês de maio de dois mil e onze. 


