
a-- Câmara4aauntcipal be 
 Stabo be 'ão jauto 

TERRA DA MANGA 

PARECER DA COMISSAO DE JUSTIçA E REDAçAO 

Projeto de Emenda Constitucional no 001/2020 - LEGISLATIVO 

EMENTA: 'ACRESCENTA 0 PARAGRAFO 59  NO ARTIGO 229 DA 

coNsTITuIçAo MUNICIPAL DEJARDINOPOLIS." 

A Comissao Permanente de Justiça e Redaçao, reunida na forma regimental, corn base nos 

artigos 71 e parágrafo 4° do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima mencionado 

de autoria do Legislativo - vereadores: Marl! Rodrigues Violante Pegoraro, Cleber Totnaz de 
Catnargos, Ana Lu/so Orteiani Va/ac/ares, Liiiz Fernando Riul, José Eduardo Gomes .Jñnior e Mateus 
Signorini, protocolado na Casa Legislativa no dia 13/02/2020 corn ciéncia ao plenario na Y Sessao 
Ordlnarla, realizada em 27/02/20 e encarnmhado para parecer 

o projeto preenehe os requisitos da boa técnica legislativa, bern como, os da 
constitucionalidade.e a necessidade está estampada na mensagern. 

A proposta d de autoria de seis vereadores da Casa, conforme os nornes declinados acirna, 
portanto, preenche os requisitos do inciso I do art. 38 da Lei Orgânica que prevë o rninirno de 1/3 dos 
membros da Casa para promover a presente .matdria. 

o projeto visa acrescentar no paragrafo 5 0  do artigo 22 para criar urna regra de exceção no 
tocante a realizaçäo de sessAo extraordinaria, quando a rnatéria for exciusivamente para deliberar sobre 
licença, afastarnento e extinção de mandato de agente politico, tendo em vista a necessidade da 
adrninistraçao pubi ca que não pode fear sern representante legal per longo tempo 

Observainos que a niateria deve ser submetida a dois tumos de votaçao, corn intersticio 
minimo de 10 dias entre as votaçOes e aprovada no rninimo por 2/3 do Pares da Casa Legislativa, 

conforme consta do paragrafo segundo do artigo 38 da Lei Orgffnica. 

Assirn, a cornissão entende que o projeto de emenda constitucional n° 001/2020, do 
Legislative, está apto Para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser 

analisado por cada Vereador. 

ESTE E 0 NOSSO PARECER. 

Jardinopolis, 28 de fevereiro de 2020. 
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