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Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano
_____________________________________________________________________________________________________________________

Terceira (3ª) Reunião Extraordinária do Conselho de Desenvolvimento Urbano – CMDUrealizada no dia 27 de novembro de dois mil e quatorze (27/11/2014) as 8:00h em
primeira chamada, na Casa dos Conselhos, na rua trinta e um de março s/n, Jardim
Vila Boa Esperança e em segunda chamada, as 8:45h, registra-se para fins de
conhecimento conforme lista de presença (11) Conselheiros Titulares e (1) Suplente, a
mesa foi composta pela Presidente Larissa T. S. Rovere, pelo 1º Secretário do CMDU
Valdir Anselmi e pela Coordenadora da Comissão de Trabalho da Revisão do Regimento
Interno, Julia Maria Pohlmann Braga, foi apresentada ao Plenário, como leitora do
Regimento e suas alterações, dando inicio aos trabalhos a presidente deu boas vindas a
todos. I – ORDEM DO DIA: leitura, discussão e votação das alterações apresentadas
pela Comissão de Revisão do Regimento Interno, foi feita a leitura aos demais
Conselheiros e Suplente em Plenário as modificações/ alterações em seus Artigos e
parágrafos os quais após analise de todos, teve aprovação unanime este Instrumento
Normativo e disciplinador das Relações Internas do Conselho, que será publicado na
Imprensa Oficial, a presidente Larissa agradeceu a Comissão de trabalho na qual
objetivou esta revisão e aos demais Conselheiros presente, desejando a todos boas festas
de natal e final de ano, comunicando porém que a nossa próxima reunião Ordinária será
realizada em 08/01/2015 na qual será preparada a Pauta e enviada eletronicamente a
todos, cumprindo as datas conforme Regimento. Nada mais havendo a ser tratado, deuse por encerrada a reunião as 10:30h, e eu na condição de Primeiro Secretario, participei
e lavro a presente Ata que foi assinada por mim e pela Presidente no momento de sua
aprovação (leitura) em Plenária e que será publicada na Imprensa Oficial.
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