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DECIsAo

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHAO, no uso
de suas atribuieées legais e constitucionais, com a finah'dade de que os atos
deste Poder Legislativo sejam realizados na estrita legah'dade, considerando
ainda os termos da Sfimula 473 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece
que a Administragao Publica deve anular seus atos ilegais, resolve 3.11q o
sessio extmordinéria que se realizou no dia 17 de dezembro de 2021, bem
como a convocagio para realizagio de reunifio extraordinéria desiggada
para 0 dia 17.12.2021, is 08:30 ldez) horas, no. sede do Poder Legislativo,
com a finalidade de realizar a eleigfio da mesa diretora, para o biénio
202312024, conforme motivos que passa a expor.

Na ultima reuniao ordinaria realizada em 03.12.2021, foi submetido a0 crivo
do Plenério o projeto de resolugao n.° 008/2021, com a finalidade de que
fosse realizada a eleigao dos membros da Mesa Diretora para o segundo
biénio, antes do recesso legislative, sendo a proposigao aprovada.

O sobredito tem como unico fundamento a Resolueéo n.° 008/2021, a qual
estabelece que a eleieao da Mesa Diretora para o segundo biénio far-se-é em
dezembro de 2021 , conforms decisao da maioria.

Ocorre, contudo, que o artigo 13 do regimento interno da Cémara Municipal
estabelece que “a eleieao para eleigao da mesa diretora, sera feita
mediante voto secrete, em cédula prépria para cada cargo, com
indicagao deste e as names dos concorrentes”.

Fica, portanto, evidente que nos termos da Lei do regimento interno e o
Projeto de Resolugéo 008 /2021 no seu artigo 2° a eleigao so podera ocorrer
no voto secreto o que nao houve no ultimo dia da sesséo legislativa do
corrente ano.

Em que pese a alteraoao realizada na sessao extraordinaria do dia 17 de
dezembro modificando para voto aberto a votaoao. No Regimento Interno,
nao ha qualquer modificagao anterior do artigo 13 do regimento modificando
para voto aberto, devendo o texto, portanto para alterar ou modificar o
regimento teria que ser por meio DE PROJETO DE RESOLUQAO em sessao
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