
 

PROJETO   DE   RESOLUÇÃO  N.º 004/2021 
 

EMENTA:  
“ALTERA EXCEPCIONALMENTE, O HORÁRIO   DAS 
SESSÕES ORDINÁRIAS  DO PRIMEIRO,  SEGUNDO E 
TERCEIRO  DECÊNDIO DO MÊS DE ABRIL  DE 2021”. 

 

SENHORES VEREADORES 

   Apresentamos à consideração da Casa o seguinte: 
 
   Art. 1º Fica alterado, em caráter excepcional, o horário das 19h25  para às 
17h00 as sessões ordinárias compreendidas no primeiro,  segundo e terceiro decêndio do mês de 
abril de 2021, na forma prevista na Resolução nº 260, de 12 março de 2021.  
   § 1º As exceções ficam limitadas aos respectivos horários, dias e mês do 
corrente ano, mencionados neste artigo e após a ocorrência ou realização das referidas sessões 
ordinárias, voltar-se-á a regra contida no artigo 120 do Regimento Interno.  
 
   Art. 2º Esta resolução entrará em vigor a na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
     Jardinópolis,  23 de março de 2021.  

 
 
 
 
Cleber Tomaz de Camargos                        Luiz Fernando Riul 
                      - Presidente -                                                                                          - Vice-Presidente – 
 
 
 
 
 
 
 
 Mateus Signorini                                 Rogério Lima Conga 
                      -   1º Secretário  -                                                                                          - 2º Secretário – 
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    JUSTIFICATIVA 
 
 
 O presente projeto tem por finalidade apresentar para apreciação dos Nobres Pares do 

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

pela qual estamos atravessando, no horário das sessões ordinárias (primeiro,  segundo e terceiro 

decêndio) do mês de abril de 2021, no formato virtual. 

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

da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional – ESPII, o mais alto nível de alerta da Organização, 

conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional e  que, em 11 de março de 2020, a 

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

Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV) pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 188/GM/MS). 

  Como se não bastasse o Chefe do Executivo Municipal expediu o Decreto nº 6338, de 04 

de março de 2021, no qual o horário de circulação de pessoas fica vedado das 20h às 5h todos os 

dias da semana (art. 25). 

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

ser apreciada em sessão extraordinária, tendo vista que não há tempo hábil  para tramitação 

ordinária. 

     Jardinópolis, 23 de março de 2021.  
 

 

 

Cleber Tomaz de Camargos                        Luiz Fernando Riul 
                      - Presidente -                                                                                          - Vice-Presidente – 
 
 
 
 
 
 Mateus Signorini                                 Rogério Lima Conga 
                      -   1º Secretário  -                                                                                            - 2º Secretário – 
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