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PROJETO BE RESOIUUO N.° 002/2020 

EMENTA: 
A LTERA EXCEPCIONALMENTE, 0 DIA DA SESSAO1 

ORDINA'RJA DO SEGUNDO DECENDIO DO MES DE 
ABRIL DE 2020 E DANDO OUTRAS PRO VJDENCIASj 

SENI-IORES VEREADORES 

Apresentarnos a consideração da Casa o sequinte: 

Art 1° A sessão ordinaria que ocorrera as 07h25 pm (post meridiem) 

do dia 13 de abril de 2020, compreendida na primeira segunda-feira do segundo 
decêndio do mês de abril de 2020, por força da alinea "a" do paragrafo 10  do artigo 
120 do Regimento Interno, aprovado pela Resoluçao 0  216/2014, passara, 
excepcionalmente para as 1 0h30 am (ante meridiem) do dia 08 (quarta-feira) de abril 
de 2020. 

§ 1° Fica alterado o horario das 07h25 pm (post meridiem) da sessão 
a ser realizada no dia 06 de abril de 2020, para as 10h30 am (ante meridiem). 

§ 20  A exceção flea limitada para o respectivo horatio, dia, més 
e ano, mencionados no caput do artigo, apos a ocorrência ou realizaçâo da referida 
sessAo ordinaria, voltar-se-a a regra contida no artigo 120 do Regimento Interno 

Art. 2 0  Esta resoluçäo entrará ern vigor a na data de sua 
publicação, revogadas as disposiçOes ern contrário. 

Jardinópolis, 24 de marco de 2020. 
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TERRA VA MANCA 

JUSTIFICATIVA 

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

Legislativo Municipal, a presente alteraçao, de forma excepcional, passar a sessäo ordinária do 

dia 13 para o dia 09 de abril de 2020, corn respectiva alteraçao de horário no dia 06/03/20. 

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

da doença causada pelo novo coronavIrus (COVID-1 9) constitui uma Ernergência de Sañde 

Pñblica de Irnportância Inteniacional - ESPII, o mais alto nivel de alerta da Organizacao, 

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

COVID- 19 foi caracterizada pela OMS corno uma pandemia, a DeclaraçAo de Ernergéncia em 

Saude Publica de Irnportthicia Nacional em decoi -rência da Jnfecçao Humana pelo novo 

coronavirus (201 9-nCoV) pelo Ministério da SaUde (Portaria n° I 88/G-M/MS). 

Dc acordo corn o Protocolo de Tratamento do Novo Coronavirus (2019-nCov) do 

Ministério da SaUde, a transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoY é em media 

de 07 a 14 dias apOs 0 inicio dos sintomas, mas que dados preliminares sugerem que a 

transmissäo possa ocorrel rnesmo scm o aparecimento de smais e smtornas e aponta para urn 

agravamento da situação em meados de abril, e que apresentamos a presente materia para 

apreciação de todas as matéria que forem encaminhadas pelo Executivo. 

Contamos corn o apoio dos Pares, para aprovaço da presente matéria, devendo a matéria 

5cr apreciada em sessão extraordinária, tendo vista que nab ha tempo habil para tramitaçAo 

ordinária. 

Jardinopolis, 24 de marco de 2020. 
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