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Art. 7° Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 6° 0 periodo base para a Comissao desempenhar suas funcoes sera de 60 
(sessenta) dias. 

Art. 5° As reuni5es da Comissao Especial serao publicas e realizadas em 
periodicidade e locais estabelecidos por seus integrantes, em reuniao especialmente 
convocada para esse fim. 

Art. 4° A Comissao Especial sera composta por 3 (tres) vereadores, de acordo 
com o art. 64 do Regimen.to lntemo e assegurando, tanto quanto possivel, a 
representacao proporcional partidaria, definidos atraves de portaria. 

Art. 3° Compete a Comissao Especial: 

I - Estudar, revisar e reformar o Regimento lntemo do Poder Legislativo; 

lI - Atualizar as quest5es em desacordo com a Constituicao Federal e suas Emendas 
Constitucionais, a Constituicao do Estado do Maranhao, as Leis Federais com 
repercussao no ambito de atuacao parlamentar municipal e a Lei Organica do 
Municipio; 

III - Atualizar demais quest5es pertinentes ao Poder Legislativo; 

Art. 2°. A Comissao Especial tera por finalidade analisar a Lei Organica 
Municipal e o Regimento lntemo da Camara de Vereadores, visando propor 
adequacoes em seus textos e revogacao de normas sem eficacia, em razao das 
mudancas constitucionais e jurisprudenciais, bem como para a adequacao <las 
demandas politico-sociais mais recentes. 

Art. 1.° Fica criada, em carater ternporario, a Comissao Especial para estudo, 
revisao e reforma da Legislacao Municipal, da Lei Organics do Municipio e do 
Regirnento lnterno do Poder Legislativo da cidade de Nova Colinas - MA. 

Dispoe sabre a criacao de Comissao Especial para estudo, revisao e reforma da 
Legislacao Municipal, da Lei Organica do Municipio e do Regimento Interno da 
Camara Municipal de Nova Colinas - MA. 
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