
 

CALENDÁRIO OFICIAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA 

PLENÁRIA E DA DIREITORIA DO CONSELHO DE 

PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

NEGRA DE SANTOS PARA O ANO DE 2016  

 

MÊS PLENÁRIA DIRETORIA 

Janeiro  21 22 

Fevereiro 11 25 

Março 8 23 

Abril 8 19 

Maio 10 24 

Junho 7 20 

Julho 4 25 
Agosto 9 22 

Setembro 13 23 

Outubro 4 26 

Novembro 8 28 

Dezembro 7 15 
 

Nota 1: Exceto as de janeiro e julho, todas as reuniões mensais da plenária ocorrerão às dezoito horas e 

trinta minutos, em primeira convocação, ou meia hora após, em segunda convocação, no auditório 

“Vereadora Zeny de Sá Goulart”, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, situada na Praça Tenente 

Mauro Baptista de Miranda, n.º 1. 

Nota 2: Por se tratar de meses de recesso na Câmara Municipal, as reuniões ordinárias de janeiro e julho 

da plenária ocorrerão na Estação da Cidadania, sita à Avenida Ana Costa, n.º 340, Bairro Campo Grande, 

em frente do Hipermercado Extra, respeitando-se os mesmos critérios de convocação da nota anterior. 

Nota 3: Todas as reuniões mensais da diretoria ocorrerão às dez horas, em convocação única, na sala do 

Conselho, situada na Rua Quinze de Novembro, 195 – 9.º andar - Centro - 11.010-908 (Prédio Banco do 

Brasil). 

Nota 4: Conforme deliberação da última reunião ordinária da plenária do Conselho, no dia 8 de dezembro, 

as reuniões da Diretoria serão abertas ao público em geral, respeitado o seguinte: direito a voto exercido 

exclusivamente pelos membros da Diretoria, sem prejuízo de eventual soldagem entre os presentes, e aos 

demais participantes terão o direito a voz, dentro dos limites da fluidez e resolutividade dos trabalhos. 

Nota 5: Conforme deliberação da última reunião ordinária da plenária do Conselho, no dia 8 de dezembro; 

as reuniões de Diretoria poderão ser “ampliada”, desde que assim comunicado na reunião de plenária 

imediatamente anterior a sua realização. 

Nota 6: Reunião “ampliada” é aquela que os conselheiros presentes poderão votar. 

Nota 7: As reuniões da Diretoria não serão precedidas de ato convocatório. 


