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TERRA DAMANGA 

EMENTA: 
F A LTERA EXCEPCJONALMENTE, 0 DIA DA SESSAö] 

ORDINARIA DO PRIME/RO DECENDIO DO MES DE 
FEVEREIRO DE 2020.  

SENI-IORES VEREAD ORES 

Apresentambs a consideraçao da Casa o sequinte: 

Art. 1° A sessão ordinária que ocorrerá as 19h25 do dia 03 de 
fevereiro de 2020, compreendida na primeira segunda-feira do primeiro decêndio 
do més de fevereiro de 2020, por força cia alinea "a" do paragrafo 10  do artigo 120 
do Regimento Interno, aprovado pela Resoluçao n° 216/2014, passara, 
excepcionalmente para as 19h25 do dia 10 (segunda-feira) de fevereiro de 2020. 

Parágrafo ünico. A exceção fica liniitada para o respectivo 
horario, dia, més e ano, mencionados no caput do artigo, apos a ocorréncia on 
realizaçâo da referida sessão ordinária, voltar-se-á a regra contida no artigo 120 do 
Regimento Interno. 

Art 2° Esta resolução entrara em vigor a na data de sua 
pubhcaçao, revogadas as disposiçoes em contrario 

Jardinópolis, 13 dejaneiro de 2020. 
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JUSTIFICATIVA 

0 presente projeto tern por finalidade apresentar para apreciação dos 

Nobres Pares do Legislativo Municipal, a presente alteraçao, de forma 

excepcional, passar a sessão ordinária do dia 03 para o dia 10 de fevereiro de 

2020. 

Tal medida se faz necessaria tendo em vista a situaçâo ocorrida no 

municIpio em • face da enfermidade em dezembro de 2019 e óbito em 07/01/20 do 

prefeito municipal Dr. João Ciro Marconi, que colocou a parte administrativa da 

prefeitura municipal ern dificuldades de plane] amento, gestAo e execuçâo em 

vanos setores 

Assim, de forma excepcional a transferência de data proporcionara ao 

executivo municipal urn tempo maior para organizaçäo e rernessa de eventuais 

projetos a Casa Lègislativa, lembrando que corn a mudança do dia, não acarretará 

no rnês de fevereiro uma diminuiçäo do nürnero de sessôes, ou seja, continuará 

sendo 03 sessôes ordinárias no mês. 

Contamos corn o apoio dos Pares, para aprovação da presente materia, 

devendo a rnatéria ser apreciada ern sessdo extraordinária, tendo vista que nâo ha 

tempo hábil para trarnitação ordinária. 

Jardinópolis, 13 de fevereiro de 2020. 
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