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CONVOCAÇÃO

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, convoca
as Senhoras Deputadas e os Senhores Deputados para a Sessão Legislativa Extraordinária, nos termos do inciso II do
§4° do art. 61 da Constituição Estadual e do §4° do art. 2° do Regimento Interno.
A Sessão Legislativa Extraordinária terá como exclusivo objetivo a apreciação da proposição
encaminhada por meio da Mensagem n.º 1/2021, de autoria do Governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior.
O Projeto de Lei objetiva fazer alterações na Lei nº 20.338, de 6 de outubro de 2020, que institui o
Programa Colégios Cívico-Militares do Paraná, bem como adotar outras providências relacionadas ao tema. Dessa
forma, é urgente e de relevante interesse público a apreciação da matéria, pois é fundamental que as deliberações
aconteçam o mais rapidamente possível para que a Administração Pública possa planejar de maneira adequada o
retorno das aulas no sistema de ensino estadual.
O período extraordinário iniciará no dia 11 de janeiro de 2021 e será encerrado quando da
conclusão do processo legislativo da proposição supracitada.
Por força da Emenda Constitucional Federal nº 50, de 14 de fevereiro de 2006, na Sessão Plenária
do dia 11 de janeiro de 2021 deverá ser previamente deliberado pelos deputados estaduais sobre a presente
convocação extraordinária.

Curitiba, 8 de janeiro de 2021

Deputado Ademar Luiz Traiano
Presidente
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