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TERRA DANGA 

U 

EMENTA:  
JLTERA EYCEPCIONALMENTE. 0 DL4 DA SESSAO 

ORDINARIA DO SEGUNDO DECENDIO DO MES DE MAIO 
DE 2020 E DA OUTRAS PRO VIDENCIAS EM P.ELA cÁO ,4OS 
,'IOJQ4'PJOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020  

SENHORES VEREADORES 

Apresentamos àconsiderapao da Casa a seguinte: 

Art. 10  A sessào ordinária que oeorrerá as 07h25 pm (post meridiem) do dia 
11 de maw de 2020, compreendida na primeira segunda-feira do segundo decêndio do més de 
maio de 2020, por força da alinea "a" do paragrafo 10  do artigo 120 do Regimento Interno, 
aprovado pela Resoluçao no 216/2014, passarã exeepeionalmente, para 0 dia 18 de maio de 
2020 (segunda-feira), as 10h45 am (ante meridiem).  

§ 1° Fica alterado, em caráter excepeional, o horario das 07h25 pm (post 
meridiem) para as 1 0h45 am (ante meridiem) as sessOes ordinarias compreendidas no terceiro 
decêndio de maio/2020 e todas as do mês de junho/2020. 

§ 2° As exceçOes ficam limitadas aos respectivos horários, dias e meses do 
corrente ano, mencionados neste artigo e apos a oconência on realizaçao das referidas sessOes 
ordinarias, voltar-se-a a regra contida no artigo 120 do Regimento Interno 

Art 2° Esta resoluçAo entrara em vigor a na data de sua publicaçAo, 
revogadas as disposiçOes em contrário. 

Jardinopolis, 05 de maio de 2020. 
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TERRA DA MANCA 

JUSTIFICATIVA 

0 presente projeto tern por finalidade apresentar para apreciaçâo dos Nobres Pares do 

Legislativo Municipal, a presente alteraçAo, de forma excepcional, tendo em vista a pandemia 

pela qual estamos atravessando. 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organizaçäo Mundial da Saüde (OMS) declarou que o surto 

cia doença causada pelo novo coronavIrus (COVID-19) constitui uma Emergéncia de Saáde 

Pñblica de ImportAncia Tnternacional - ESPII, o mais alto nivel de alerta da Organizaçao, 

conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional e pie, em 11 de marco de 2020, a 

COVID- 19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia; a DeclaraçAo de Emergência em 

Saüde PUblica de Importancia Nacional em decorrência da InfecçAo Humana pelo novo 

coronavIrus (2019-nCoV) pelo Ministério da Saüde (Portaria n° 188/GM/MS). 

Assim, a reahzaçao das sessOes no horario matinal, de forma excepcional, contribuira 

para agilizar a tramitaçâo das matérias, na medida EM que podera ser expedidos os atos 

posteriores das sessOès para encaminhamento ao Executivo, no mesmo dia. 

Contamos com o apoio dos Pares, para aprovaçAo da presente matéria, devendo a matéria 

ser apreciada em sessdo extruordindria, tendo vista que não ha tempo hábil pan tramitação 

ordinária. 

Jardinópolis, 05 de maio de 2020. 
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