
 

 
ATO DA MESA Nº 02/2015 

23 de Abril de 2.015 
 

“ALTERA DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 45 DA LEGISLATURA 12”. 

 
                                                A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUMONT, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, edita o seguinte ATO: 
 
  Artigo 1º - Tendo em vista o dia 1º de Maio “Dia do Trabalho”, Feriado Nacional, 
ser na sexta feira, logo após a realização da Sessão Ordinária de nº 45, e estar tramitando na 
Casa para ser votada em regime de urgência a Mensagem 11/2015 do Executivo, que Autoriza 
Celebrar Convênio com a Instituição PROACLE – Programa de Assistência à Criança Lar e 
Esperança, que se for aprovada, não haverá tempo hábil para ser sancionada dentro do 
próprio mês, já que o Autógrafo só será enviado no dia 4 de maio, 1º dia útil subsequente, fica 
transferido, em caráter excepcional, a data de realização da Sessão Ordinária nº 45 do dia 30 
de Abril de 2015 para 29 de Abril de 2015 (Quarta Feira), mantido o horário, ou seja, 20h. 
  Artigo 2º - Essa medida contempla o interesse da unanimidade dos vereadores 
deste legislativo, bem como os interesses do município, já que se a matéria citada no artigo 
1º for aprovada, o Autógrafo é encaminhado ainda no dia 30 de Abril e poderá ser sancionada 
pelo prefeito municipal dentro do mês, já que matéria tem caráter de urgência.    
  Artigo 3º - Os senhores vereadores assinarão este documento logo após a 
assinatura da mesa Diretora da Casa, confirmando estarem “de acordo” com essa antecipação 
da Sessão ordinária de número “45”. 
  Artigo 4º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

                      Câmara Municipal de Dumont / SP 23 de Abril de 2.015. 
 

 
 
    LEANDRO CAZADORI DIANA                           JOSÉ AUGUSTO FACCHINI 
            =Presidente=                                                          =Vice Presidente= 
 
 
 
   ROGERSON AP. BUJARLON RUIZ                            EDUARDO LUIZ LORENZATO FILHO. 
             =1º Secretário=      =2º Secretário=                                       
                           
PUBLICADO NO SITE (www.camaradumont.sp.gov.br) DA CÂMARA MUNICIPAL NA DATA SUPRA. 
 
 
 
 
 
VLADEMIR BOVO 
=Diretor Geral= 


