
CÂMARA MUNICIPAL DE 

PROPOSIÇÃO no 40/2022 

Gabinete do 
I Vereador 

• Indica ao Poder Legislativo a Proposição de Resolução para 

antecipação da última sessão ordinária de 2022. 

Ilustres, Vereadores e Presidente da Câmara de Capistrano. 

O vereador Felix Sergio Araujo no uso de suas atribuições que 

são conferidas pelos artigos 61, inciso III e art. 106, § 2°, inciso VII do 

Regimento Interno de Capistrano apresenta a seguinte propositura para 

apreciação desta casa de leis. 

Haja vista a necessidade da manutenção e melhoria do prédio 

da Câmara pois há décadas não havia reforma compatível, e tendo em vista 

que esta casa precisa receber dignamente a população, e diante a 

comunicação do recebimento do Oficio n0 001 da empresa ganhadora da 

Licitação n0 2022.08.31.02.TP.CMC responsável pela reforma do salão do 

Plenário da Câmara Municipal de Capistrano informando que será dado início 

as obras a partir do dia 21 de novembro de 2022 com previsão de término 

dia 13 de dezembro de 2002, impedindo assim a continuidade dos trabalhos 

legislativos não podendo entrar no recinto os cidadãos e nem os vereadores; 

E considerando a viagem com intuito laborativo de 07 ( sete ) 

vereadores ao Congresso Brasileiro de Legislativos Municipais em Brasília/DF 
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datado de 22 a 25 de novembro 2022, e considerando restar somente uma 

última sessão ordinária para o encerramento do segundo período legislativo; 

venho solicitar ANTECIPAÇÃO da última sessão ordinária do segundo 

período legislativo que aconteceria no dia 30 de novembro de 2022 

para o dia 18/11/2022, sexta feira as 08:00h tendo em vista os 

imprevistos supracitados que impedem realização na data regimental 

anteriormente prevista. 

Cabe ressaltar que, a exigência regimental de realização das 

04 ( quatro ) sessões ordinárias mensais ficarão completas com a 

antecipação da última sessão para o dia 18/11/2022. 

Dessa forma, se justifica, solicitando aos nobres edis a 

apreciação pelo Plenário e aprovação e subscrição dos vereadores zelando 

sempre pelo Princípio da Celeridade para melhor efetividade dos serviços 

dessa casa. 

Plenário da Câmara Municipal de Capistrano 

14 de novembro de 2022 

Vereador Felix Sergio Araujo 
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