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CASA SEVERAQUB DIONisIO

Instituida em 10 de novembro de 1960

Ato do Presidente nQ 03/2020

0 presidente da Camara Municipal de Bayeux, vereador lnaldo Andrade, no uso

de suas atribuig6es regimentais, resolve publicizar a todos os interessados, que  diante

da  decisao  judicial  proferida  pelo  Desembargador  Frederico  Coutinho  mos  autos  do

processo    n.    0810857-83.2020.8.15.0000    que    revogou    a    liminar    anteriormente
concedida   pela   Desembargadora   Maria  das  Gragas   Morals   Guedes,   reafirmando   a

decisao  de  reconsideragao  do  juizo  da  4a  vara  mista  de  Bayeux  no   Mandado  de

Seguran9a n. 0840010-75.2020.8.15.2001, vein, em cumprimento a notificagao recebida

no dia 17/08/2020 as 17:30 minutos, dar andamento ao processo de eleig6es indiretas

posto no Ato da Mesa n.10/2020.

1 -Considerando que do comando judicial assim disp6e:

``Pelo   exposto,   defiiro   o   Pedido   de   ReconsideraFao   e,   por

conseguinte,  torno  sem  Ofeito  a  liminar  outrora  concedida

durante o Plantdo Judicial (Id's nQs 33066859 e 33070241).

Anote-se na distribuiFao o name de Adriano Martins de Lima

na condi9do de litisconsorte passivo.

Notifique-se   a   autoridade   apontada   como   coatora   para

ciencia desta Decisfio, a fim de que seja dado andamento
normal ao processo de eleicGo jd deferido em outra a€ao."

2 - Em cumprimento a ordem judicial, memos de 4 horas ap6s o recebimento da

notica9ao da justiga, e marcando em carater de urgencia como discutido na reuniao

discursiva da Mesa Diretora realizada no dia 17/08/2020 as 09 horas, vein convocar os

membros  diretivos  da  Mesa  Diretora,  19  e  29  secretirios,  para  reuniao  em  que  serao

definidos os prazos para realizagao da decisao o mais fapido possivel.
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3 - A reuniao, exclusiva para os convocados, se realizara no dia 18/08/2020, as

09:30  horas   na  Camara  Municipal  de  Bayeux  e  definira  todos  os  protocolos  para

realizagao da eleigao.

Pago da Camara Municipal de Bayeux em 17 de Agosto de 2020.
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