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PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJ 

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES 

CÂMARA tÁi, Dl
110(yAD O EM SESSÃO ORDINÁRIA 

AO DM. 27 /,O( /01Y 

REQUERIMENTO N0048/21318. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Vereadores, 

VICE - P SIDENTE 

E1 ÁRIO 

Requeremos, após obedecidas às formalidades regimentais que este 
Soberano Plenário autorize que as sessões da Câmara Municipal de Moju sejam 
realizadas no Auditório Municipal Lourival Tavares Cristo no período de 30 de 
abril a 30 de maio de 2018, em razão das obras de reforma e ampliação do prédio 
da Câmara Municipal. 

JUSTIFICAÇÃO 

Como todos podem constatar o prédio sede da Câmara Municipal de 
Moju passa por obras de reforma e ampliação visando adequá-lo a nova composição da 
Câmara, bem como garantir melhor estrutura e mais conforto aos vereadores, servidores 
e à população em geral que nos visita. 

As obras estão avançando e já em meados de abril próximo, será feita a 
interligação da nova estrutura que está sendo construída com o prédio hoje existente, o 
que certamente impedirá que continuemos com nossas atividades normais, inclusive 
com a realização das sessões regimentais. 

Ocorre que a Lei Orgânica do Município de Moju determina em seu 
artigo 17 que sessões da Câmara Municipal deverão ser realizadas em recinto destinado 
ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que se realizarem fora dele. Porém o 
Parágrafo único do mencionado artigo 17 estabelece que somente por decisão da 
maioria absoluta do Plenário, a Câmara Municipal poderá realizar sessões em local 
distinto de sua sede. 

Em busca de uma alternativa, mantivemos contato com o Executivo 
Municipal e este nos ofereceu o prédio do Auditório Municipal Lourival Tavares Cristo 
para que possamos continuar realizando as sessões normais desta Casa. 

Por essa razão, esperamos contar com o apoio dos Nobres Colegas à 
presente proposição por se tratar de relevante interesse para este Poder. 

Plenário Oscar Corrêa de Mi da, em 25 de abril de 2018. 

Leandro He 
Pr 

da Rocha 

Antônio CarlØ de Souza Castro 
Vice-Presidente 

Walber eco ilva 
S retário 
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REQUERIMENTO N°048/2018. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Vereadores, 

PR 

VICE - 

TÁR' 

Requeremos, após obedecidas às formalidades regimentais que este 
Soberano Plenário autorize que as sessões da Câmara Municipal de Moju sejam 
realizadas no Auditório Municipal Lourival Tavares Cristo no período de 30 de 
abril a 30 de maio de 2018, em razão das obras de reforma e ampliação do prédio 
da Câmara Municipal. 

JUSTIFICAÇÃO 

Como todos podem constatar o prédio sede da Câmara Municipal de 
Moju passa por obras de reforma e ampliação visando adequá-lo a nova composição da 
Câmara, bem como garantir melhor estrutura e mais conforto aos vereadores, servidores 
e à população em geral que nos visita. 

As obras estão avançando e já em meados de abril próximo, será feita a 
interligação da nova estrutura que está sendo construída com o prédio hoje existente, o 
que certamente impedirá que continuemos com nossas atividades normais, inclusive 
com a realização das sessões regimentais. 

Ocorre que a Lei Orgânica do Município de Moju determina em seu 
artigo 17 que sessões da Câmara Municipal deverão ser realizadas em recinto destinado 
ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que se realizarem fora dele. Porém o 
Parágrafo único do mencionado artigo 17 estabelece que somente por decisão da 
maioria absoluta do Plenário, a Câmara Municipal poderá realizar sessões em local 
distinto de sua sede. 

Em busca de uma alternativa, mantivemos contato com o Executivo 
Municipal e este nos ofereceu o prédio do Auditório Municipal Lourival Tavares Cristo 
para que possamos continuar realizando as sessões normais desta Casa. 

Por essa razão, esperamos contar com o apoio dos Nobres Colegas à 
presente proposição por se tratar de relevante interesse para este Poder. 

Plenário Oscar Corrêa de , em 25 de abril de 2018. 

Leandro He Rocha 

Antônio Carlo de ouza Castro 
Vice-Presidente 

Walbe o Silva 
cretário 
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REQUERIMENTO N°048/2018., 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Vereadores, 

..•. 
CÂMARA MUNICIPAL DE ¡viu 
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Requeremos, após obedecidas às formalidades regimentais que este 
Soberano Plenário autorize que as sessões da Câmara Municipal de Moju sejam 
realizadas no Auditório Municipal Lourival Tavares Cristo no período de 30 de 
abril a 30 de maio de 2018, em razão das obras de reforma e ampliação do prédio 
da Câmara Municipal. 

JUSTIFICAÇÃO 

Como todos podem constatar o prédio sede da Câmara Municipal de 
Moju passa por obras de reforma e ampliação visando adequá-lo a nova composição da 
Câmara, bem como garantir melhor estrutura e mais conforto aos vereadores, servidores 
e à população em geral que nos visita. 

As obras estão avançando e já em meados de abril próximo, será feita a 
interligação da nova estrutura que está sendo construída com o prédio hoje existente, o 
que certamente impedirá que continuemos com nossas atividades normais, inclusive 
com a realização das sessões regimentais. 

Ocorre que a Lei Orgânica do Município de Moju determina em seu 
artigo 17 que sessões da Câmara Municipal deverão ser realizadas em recinto destinado 
ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que se realizarem fora dele. Porém o 
Parágrafo único do mencionado artigo 17 estabelece que somente por decisão da 
maioria absoluta do Plenário, a Câmara Municipal poderá realizar sessões em local 
distinto de sua sede. 

Em busca de uma alternativa, mantivemos contato com o Executivo 
Municipal e este nos ofereceu o prédio do Auditório Municipal Lourival Tavares Cristo 
para que possamos continuar realizando as sessões normais desta Casa. 

Por essa razão, esperamos contar com o apoio dos Nobres Colegas à 
presente proposição por se tratar de relevante interesse para este Poder. 

Plenário Oscar Corrêa de Mii rda, em 25 de abril de 2018. 

Leandro H a Rocha 

Antônio Carlos de Souza Castro 
Vice-Presidente 

Walber e Silva 
S cretário 
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