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Requerimento nº 008/2021 

 

 

 

               REQUEREMOS à Mesa, após as formalidades 

regimentais e ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 5º, 

XXXIII, da Constituição Federal, combinado com o art. 8º, IX e 

XVII, da Lei Orgânica do Município, para que através do 

departamento competente seja enviado a esta Casa de Leis, 

o número de autuações que foram realizadas pela 

municipalidade em festas clandestinas ou qualquer outro 

evento que gere aglomeração, bem como cópia das 

mesmas. 

 

 

 

Justificativa 

 

 Sendo que o assunto que trata este 

Requerimento é de suma relevância neste período em que 

estamos vivendo, o qual de acordo com o Decreto de 

prevenção contra a Covid 19, o qual estabelece que fica 

proibida a realização de quaisquer eventos que gere 

aglomeração. 

 

 Considerando que estes Vereadores 

necessitam da referida documentação, para conhecimento 

a fim de prestar esclarecimentos a nossa população. 
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 Requeiro ainda, especial atenção do Poder 

Executivo, de acordo com o art. 72, XXVII da Lei Orgânica do 

Município. 

 

  

                        Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 18 de junho 

de 2.021. 
 

 

Ver. Lucas Comin Loureiro 

 

 

 

Ver. Jomar Cestenário Francisco          Ver. Kleber Alessandro Borotto 

 

 

 

Verª. Renata Cristiana B. Bonifácio           Ver. Amadeu Ap. Lourenço 
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Ver. Flávio Roberto Peron                      José Jeronimo Fernando C. Borges 
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Gilberto Bentlin Junior                                   Ver. Sebastião João Zerbato  

    Vice-Presidente 
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