Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

ATO DA MESA N° Jq , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
Designa outro local para realização da Sessão Solene de
Instalação da 18° Legislatura.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU, no uso de
suas atribuições legais e,

Considerando que comunidade brasileira está enfrentando uma
grave crise de saúde pública, decorrente da pandemia do novo Coronavirus
(COVID- 19), declarada pela Organização Mundial da Saúde;
Considerando que através do Decreto n° 24.657, de 09 de
outubro de 2020, expedido pelo Chefe do Poder Executivo, foi adotada medidas
de quarentena no município de Mogi Guaçu, em observância ao disposto no
Plano São Paulo constante do Decreto Estadual n° 64.881/2020;
Considerando que no próximo dia 1° de janeiro de 2021, está
previsto a realização da cerimônia de posse dos Vereadores, bem como do
Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no pleito municipal encerrado em 15 de
novembro de 2020, com previsão de afluxo elevado de munícipes e eleitores;
Considerando que a cerimônia de posse dos eleitos deverá
observar o protocolo sanitário previsto no Decreto n° 24.657, de 09 de outubro
de 2020, contemplando: distanciamento social seguro, controle de acesso,
disponibilização de álcool em gel e uso obrigatório de máscaras;
Considerando que a estrutura da Câmara Municipal,
notadamente o Plenário e Galeria, não comportaria o afluxo de público
esperado, em ambiente de limitação de público resultante do distanciamento
social para fins de prevenção à propagação da COVID-19;

RESOLVE-

1' Fica designado o Cerâmica Clube de Mogi Guaçu, localizado
na Rua Luiz Martini, n° 200, centro, para sediar a Sessão Solene de instalação
da 18a Legislatura, prevista para ocorrer no próximo dia 1° de janeiro de 2021,
às 10h00.
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2° As despesas com a execução do presente Ato da Mesa
onerarão verbas orçamentárias próprias.
3° Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.
41 Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, AFIXE-SE e PUBLIQUE-SE.

Mesa da Câmara Municipal de Mogi GI9 de dezembro de 2020.

Vereador
-

• DRIGO FALSETTI
residente

ér. NAT INO ANTONIO DA SILVA
l Secretário
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20 Secretário
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