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Projeto de Resolução no 003/2020 - LEGISLATIVO 

'ALTERA EXCEPCIONALMENTE, 0 DIA DA SESSAO 
ORDINARIA DO UNDO DECENDIO DO MESDE MAIO 
DE 2020 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS EM RELAcAO 
AOS 1-IORARIOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020'. 

A Comissao Permanente de Justiça e Redaçào, reunida na forma regimental, com base 
nos artigos 71 e parágrafo 40  do artigo 77 do Regimento Intemo, para apreciar o pro] eto acima 
mencionado de autoria da Mesa da Cdmara, protocolado na Casa Legislativa no dia 
05/05/2020 (terça-feira) COM PEDIDO DE SESSAO EXTRAORDINARIA e 
encaminhado para parecer. 

0 projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa, bern corno, os da 
constitucionalidade e a necessidade está estampada na mensagern. 

A matéria apenas altera, em carãter excepcional data de sessAo e horário, vejarnos 

An. V A sosslo ordmdria quo atomS as 0Th25 pro (post meSs,) do din 
11 do main do 2020, compreendida an primeira segunda-fetra do segundo decéndio do men do 
maio de 2020, pot fbrça do alinea 'a' do parigrafo 1' do amigo 120 do Regianento Intemo, 
aprovado pela Resoluçao n' 2162014, pamsail excepcionalmente, pam o din 18 do maio do 
2020 (aegunda-feira). M 10h45 am (aMa meñdiem). 

§ tO Fica atterado. em tardIer exceptional, o hothmio doe 071s25 pm (post 
meratiemj porn is 101ati on (ante moSlem) an sessôes ordindrias compreendidas no terceiro 
doc&adio do maio/2020 e Codas as do men dejunlan'2020 

§ 20 As exceçoen (kern limitadas sos reapectivos boinrion, dim e mores do 
cosrense ama mencionados oesto amigo e apôs a ccorréncia ou realizaçao des refethdas sessaes 
ordinaries. 'miter-se-i a regra contidano afligo 120 doRegimeoto lotemo. 

Assim, a comissAo entende que o pro jeto de resolncao n° 003/2020, do Legislativo, 
está apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser 
analisado por cada Vereador. 

ESTE E 0 NOSSO PABECER. 

Jardinopolis, 06 de maio de 2020. 
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