
REQUERIMENTO N° 01/2020

O Vereador  que  subscreve,  requer,  na  forma  regimental,  com observância  do

Inciso III do Art. 28, Art. 29, § 1º do Art. 31 e do Inciso I, § 3º, do Art. 123, todos do Regimento

Interno da Casa, a renúncia do Cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de

Itapoá/SC.

JUSTIFICATIVA

Com o início do novo ano legislativo de 2020, após refletir e decidir em âmbito

familiar e pessoal, bem como, por questões de saúde por membros da família, apresento este

requerimento ao plenário do pedido de renúncia ao cargo de Presidente da Mesa Diretora.

No ano de 2019, realizei os serviços administrativos e legislativos necessários e da

melhor forma possível para o adequado andamento deste Poder Legislativo. 

                       No período, com apoio da Secretaria de Turismo e Cultura, implantamos o projeto

“Espaço  Cultural”  no  hall  de  entrada  desta  Casa  Legislativa,  projeto  esse  realizado  para

exposições dos belos trabalhos que são feitos pelos artesões locais, bem como para exposição de

objetos que simbolizam  a cultura da nossa Cidade.

Por fim, tenho certeza de deixar o cargo de Presidente em boas mãos para o Vice-

Presidente da Mesa, pois ao longo do ano de 2019 trabalhamos de forma conjunta e participativa,

e certamente continuarei colaborando da melhor forma possível ao longo do ano de 2020, para o

melhor andamento desta Casa.

Solicito  a  tramitação  em  regime  de  urgência do  presente  Requerimento  nº

01/2020, para garantir o adequado andamento e a continuidade nos serviços públicos da Câmara.

Itapoá, 10 de janeiro de 2020.

Geraldo Rene Behlau Weber 
Vereador PSDB
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