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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - PE
CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

embaraçar a eleição e a posse dos eleitos;
CONSIDERANDO que a omissão do Presidente, além de
significar descumprimento e desrespeito à ordem judicial,
pode trazer consequências também aos demais membros da
Mesa Diretora, que estão igualmente obrigados a cumprir a
Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara e,
por consequência, a decisão judicial já referida;

OS VEREADORES AO FINAL ASSINADOS, repr esentando a
maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, com
fulcro no art. 90, alínea ‘c’, do seu Regimento Interno, em
consonância com o disposto no art. 34, inciso III, da Lei
Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO o interesse público e a responsabilidade que
CONSIDERANDO que, por meio da Emenda à Lei Orgânica nº todos devem ter para que a legislação aplicável ao caso seja
01/2018, a duração do mandato da Mesa Diretora da Câmara fielmente cumprida;
de Vereadores de Santa Cruz ficou estabelecido em 01 (um)
ano;
CONSIDERANDO que a Câmara já se encontra em r ecesso
legislativo, sendo realizada a última sessão ordinária em
15/12/2021 e, pr estes ao encerramento do mandato dos
membros da atual Mesa Diretora, com término previsto para
o dia 31/12/2021, não houve convocação por parte do atual
presidente de reunião ordinária ou extraordinária para
realização da necessária eleição dos novos membros para o
exercício de 2022;
CONSIDERANDO que a omissão do Presidente pode trazer
sérios prejuízos ao funcionamento do Poder Legislativo
Municipal, em face da iminência de não contar, no próximo
dia 1º/01/2022, com a necessária Mesa Diretora apta a gerir
os destinos desta Casa;
CONSIDERANDO que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de
Ouricuri/PE os autos eletrônicos de nº 000421075.2021.8.17.3020, onde foi proferida decisão liminar
determinando que o atual Presidente, bem como os demais
membros da Mesa Diretora, promovam a eleição de
composição da Mesa para o exercício de 2022, inclusive já
aplicando multa na pessoa de quem descumprir e/ou

RESOLVEM:
CONVOCAR SESSÃO EXTRAORDINÁRIA da Câmara de
Vereadores de Santa Cruz, a ser realizada no dia 1º de janeiro
de 2022, às 11:30h (onze horas e trinta minutos), para, no
Plenário da Casa Dr. José Coriolano Sobrinho, deliberarem
sobre a Eleição e Posse da Mesa Diretora que atuará no
comando do Poder Legislativo no exercício de 2022.
Santa Cruz (PE), em 29 de dezembro de 2021.
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