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"ACRESCENTA 0 PARAGRAPO 50  NO 
ARTIGO 22° DA coNsTITuIçAo MUNICIPAL DE 

[JRDINOP0LIS. "  

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores. 

Apresentamos a considenacão dii Casa o se'uinte: 

Art. 1° Fica acrescentado o parágrafo 5° no artigo 22° da Constituiçâo 
Municipal de JardinOpolis, corn a seguinte redaçao: 

"Artigo 22°- ..................................................................... 

§ 5° - Excetua-se do prazo fixado no parOgrafo primeiro deste art/go, 
quando a sessão extraordinózia liver que dar posse ou deliberar sobre proposicdo que 
tratar ou versar exciusivarnente sobre licença, afastainento e ext/n ção de inandato de agente 
politico, vedada a inclusao no paula tie qualquer oulro tipo de matéria 

Art. 2° Esta Ernenda Constitucional entrará em vigor na data de sua 
publicaçao, revogadas as disposiçOes em contrérlo. 
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Temos a honra de enviar a Vossa Excelência e meus Nobres Pares, a 

presente proposta de Emenda a Constituição Municipal de Jardinápolis, para que, 

seja procedida adequaçao na Lei Orgânica Municipal, visando acrescentar o 

parágrafo 5° no artigo 22°. 

Tal medida se faz necessária para que haja previsão legal para 

realizaçâo de sessäo extraordinária nos casos especificos de licença, afastamento 

e extinço de mandato de agente politico do municIpio, scm a observância do 

prazo mInimo de 03 dias üteis confonne previsto no parágrafo 1° do artigo 22 0 , 

que diz o seguinte 

"Art/go 22 0  - A convocação extraordinaria do Cdmara Municipal)  tanto no Sessdo Legislativa 
Ordinárià quanto na Extraordinária, far-se-a: 

a)pelo Prefeito, quando este a entender necessária; 
b)pela maioria absoluta dos Membros da Cãniara; e, 
c) pelo Presidente do Cthnara. 
§ 1° - A. convocaçllo Sara feita inediante oflcio ao Presidente da Cãmara, para reunir-se, no 
minima após 03 (trés) dias, cons iderando apenas os dias áteis na administraçao pz1blica 
municipal, excluindo-se a data do protocolo a incluindo o ültirno dia. 

A inclusäo do dispositivo cria uma condição de caráter de 

excepcionalidade e apenas nas hipóteses elencadas no parágrafo criado, uma vez, 

o Executivo ou Legislativo Municipal não podem ficar scm representante legal e 

o prazo fixado no parágrafo primeiro do artigo 22 pode causar prejuizo a toda 

administraçâo püblica. 

0 artigo 141 do Regimento Intemo da Casa legislativa, trata das 

proposiçOes, a saber: 



S (âmara4unittpat be 
Qfstabo bt 9pact jauth 

TERRA DA MANGA 

Art. 141 - Proposiçâo é toda matéria sujeita a deliberaçffo do Plenário, observado o disposto 
nos artigos 171 e 172 do Regimento Interno. 

Par. 1°- As proposiçàes poderão consistir em: 
a) propostas de emenda a let orgánica 
b) projetos de let complementar. 
c) pro/etos de 181. 
ci) pro/dos dc decreto legislasivo. 
e) pro/dos c/c resoluçdo. 
fi substitutivos. 
g) emendas e subemendas. 
Ii) vet Os. 

1) pareceres. 

j) requerimentos. 
k) inc/lea çöes. 
1) ,7oç3es. 
in) cécuigos. 
Par. 2° - As proposiçães deverdo ser redigidas em termos claros, sempre que 

possive4 conter ementa de seu assunto.' 

Portanto, qualquer proposiçâo que houver necessidade da realizaçao 

de sessäo extraordinária e a pauta versar exciusivarnente sobre posse, licença, 

afastamento e extinçäo de mandato de agente politico, podera ter o prazo inferior 

ao previsto no parágrafo primeiro do artigo 22 cIa Lei Orgânica, para evitar danos 

a administraçâo pñblica. 

Assim, contamos corn o apoio de todos os Pares para aprovação do 

presente prOjeto, tendo em vista a necessidade de justa adequaçâo. 

Sala 1 .5s Sessoes, 

Macli Rodrigues vi nte goraro 
Presidente U 

Câniara Municipal de ]ardinópofls-SP  
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poderao set realizadas em outro local, designado pelo 
Presidente da Câmara, no Auto de Verificaço da 
Ocorréncia, comunicando-se o Juiz Eleitoral. 

§ 2° - As Sessôes Solenes poderão set realizadas 
fora do recinto da Cütnara. 

§ 3° - A fim de atender aa inleresse piTh//ca, par 
dec/são do Presidente, corn a aprovação do major/a dos 
membros do Camaro, as Sessaes Extroordinarios poderão 
ser reolizodas nos diversos bairros do municipio, opOs 
prey/a comunicação aD Ju&o eleitoral e med/ante pouta 
especflco. (RedaçAo alterada pela Emenda Constitutional 
n.° 06, de 19 de novembro de 199 1) 
Artigo 20° - As Sessöes da Câmara seräo pUblicas, salvo 
deliberaçao em contrário, tornada pela malaria de 2/3 
(dois tercos) de seus Membros quando ocorrer motivo 
relevante de preservaçäo do decoro partamentar on outro 
justiflcãvel. 
Artigo 21° - As Sessoes somente poderao set abertas corn 
a presenca de no mfnirno 1/3 (urn terço) dos Membros da 
Câmara, considerando-se presente 0 Vereador que assinar 
o livro de presenças e participar dos trabalbos de Plenário 
e das votaçoes. 
Artigo 22 0  -A convocnçao ethaordindria da C-drnnrn, thr 
se-S 

a) pclo Profeito, guando -este a -enten4er 

b)par 2/3-(deis-tercoc) dos-Membros-de-G4m& 
- 	c) Convocaçãc dc ScssEo -•ExtraeidInáAe--pe/-o 
Prcsidonie- do Cdmara. (Redaçao alterada -pela Ement 
Constitucional 9.0  04, de 03 de-ee+embrc de 1991 

1° A con'.'ocaço seth feitn rncdiaMo oflcio no 
Progidente da Cânwa-paca reunir-se, no máximo, -dentro 

§ 20  0 Presidents da Cthrnra dust conheeimento 
da convocaqao dos Vempdoreo em Sessao on Iota deJa, 

eneaffiiiiha 

dss Camara. 

Cfimara delibsrard sxolusivamente sabre a -mutéria pa -e 

§ 1 0  Ne-perIodo de-recesso a aonvocaço 
extraordindr-in os daM tin rnesma formn do "caput" deste 

\ wtigo. 
At-figo 22' - A convocoção extroordinaria do (7Omaro 
Iviunicipal, tan/a no Sessao Legislativa Ordinário quanta 
no Exiroordindrio, far-se-a: 
a) pelo Frefeito, quondo este a entender necessdria: 
b) pela motor/a obsoluto dos Membros do Camaro; a, 
c)palo Preside nte do Camaro. 

§ 1° - A convocação sera fe/ta medionte oflcio 00 

Presidenle do Cãmoro, ports reunir-se, no minima apds 03 
(três) dios, consideronda openos as dias ate is no 
odminis/raqão pablico municipal, exc/uindo-se a data do 
protocolo a incluindo a li/limo dio. 

§ 2 0  - 0 Presidente do Camaro frxard o dia e a hora do 
sessdo exiroordinária a dora conhecimento do 

convocoção 008 Vereadores em Sessdo, de forma verbal, 
constando expressamente em ala, desde qua presenle 0 

Vereodor, on fora dab, med/ante comunicoqdo pessoal e 
escrita, qua Ihes serd encaminhada em 24 (v/tile e quatro) 
horas, no mOximo, opOs a recebimento do oficlo do 
Prefeito, on dos membros do Camaro, on oinda, o ala do 
presidencio para tolfinalidade. 
§ 3° - Duronte as Sessâes Extroordindrias, a Camaro 
deliberord exclusivamente sobre a matdria pora a quo/fat 
convocodo. 
§ 4° - 0 ala de convocação, do quol constarão 
obrigatoriamente o seu objeta e a periodo de 
flincionamento, serd ofixodo no local de costume na seth 
do Camaro Municipal, pora as fins previstos no paragrafo 
1° do ortigo 106 desla Let Organico, a oindo, pod.erd ser 
dada publicidode no s/Ito do Fader Legislotivo Municipal, 
junto a internet (Redo cão alierado pelts Emenda 
Constitucionol n'037, de 08 de novembro de 2016) 
Artigo 23° - A discussao e a votaflo da matéria, constante 
da Ordern do Dia, somente poderá ser efetuada tom a 
presença da malaria absoluta dos Membros da Câmara. 
Artigo 240  - A aprovação da matëria ern discusso, salvo 
as exceçoes previstas nos parágrafos seguintes, dependerd 
do vote favoravel da maioria dos Vereadores presentes a 
Sessäo. 

§ 1° - Dependerao de voto favorável da maioria 
absolute dos Membros da CUmara a aprovaçäo e alteraçao 
das seguintes rnatërias: 

I - Codigo TributArio do Municfpio; 
II - Cadigo de Obras e Edificaçoes; 
III - Estatuto dos Servidores Municipais; 
IV - Regirnento Interne, da Cdmara; 
V - Criaçao de cargos e anmentos de vencinientos 

de servidores; 
VT - Estatuto do Magistério Municipal. 
§ 20  - Dependerao de voto favorável de 2/3 (dois 

terços) dos Membros da Câmara: 
- As leis concernentes a: 

a) aprovaçäo e alteraçao do Piano Diretor; 
b) concessilo de serviços püblicos; 
c) concesso de direito real de uso; 
d) alienaçao de bens imOveis; e, 
e) obtençao de emprestimo de particular. 
H - Realizaçao de sessAo secreta; 
111 - Rejeiçao de veto; 
IV - Rejeiçao de parecer prdvio do Tribunal de 

ConIes; 
V - Concessto de titulo de cidadao honorário on 

qualquer outra honraria on hornenagern 
VT - Aprovaçäo da representação solicitando a 

alteraçäa do nome do Municipio; 
VII - Destituiçao dos componentes da Mesa; 
VIII - Criaço de Vila on Distrito. 
Paragrafo Terceiro - 0 Presidente do Camaro ou 

see substituto terd voto em todos as matdrios. (Redaçäo 
alterada pela Ernenda Constitucional n.° 28, de 31 de 
janeiro de 2006) 
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