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A EMEl 


No dia 24 de setem 

Emenda Constituciona 
do inciso IV do art. 2Ç 

disposições relativas à 

Ocorre que a referic 
grande maioria dos 5.! 
inciso I, determina a 
eleitoral de 2008 (Elei 

Como se observa, " 
aI udida Emenda Cons 
de vereadores no Bra~ 

no inciso 11, em atenç; 

Constituição Federal, ~ 
2010. 

Essa ruptura temp< 
insculpidos na Const 
infraconstitucionais el 

tempo. 

O art. 16 da Cons 
o princípio da anualil 
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