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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUCÃO n° O / 2020. 
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SENHORES VEREADORES: 

CONSIDERANDO a atual situação de saúde pública - pandemia 
ocasionada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) - e as recomendações das autoridades de saúde de 
isolamento social; 

CONSIDERANDO que, por decorrência da aprovação da 
Resolução n° 39, de 31 de março de 2020, foi instituído o Ambiente Virtual de deliberação no 
Poder Legislativo de Mogi das Cruzes; 

CONSIDERANDO que, em virtude da absoluta necessidade de 
serviços, com realização de análises e prosseguimento das proposições legislativas apresentadas e a 
realização de Sessões Ordinárias para as devidas deliberações; 

CONSIDERANDO ainda a necessidade de deliberação legislativa 
para a regular prestação de serviços municipais, em especial relacionados à saúde pública; 

A Mesa Diretiva apresenta o Projeto de Resolução, com a 
finalidade de determinar que, a partir do mês de maio, as Sessões Ordinárias do Poder Legislativo 
de Mogi das Cruzes, excepcionalmente, durante o período de medidas restritivas decorrentes da 
pandemia do Coronavírus (COVID-19), serão realizadas todas as terças e quartas-feiras, com início 
às 15h00, obedecendo aos preceitos constantes desta resolução. 

Posto isto, são estas as razões que nos levaram a apresentar o 
presente Projeto de Resolução, na certeza de que o mesmo merecerá o beneplácito do ínclito 
Plenário. 

Plenário Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 27 de abril de 2020. 

O SADAO SAKAI 
Presidente da Câmara 

CONSIDERADO OBJETO DE DELIBERAÇÃO E 
DESPACHADO AS COMISSÕES DE PROTÁSSIO 

zus~itánrídke-
„tudo • Redaçào 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

„1(...V.‘... DF 4, 

' 

I ( 

, 

PROJETO DE RESOLUCÃO n° 04' / 2020. 

Mi.O.VA00 UNANIMIDADE 
e uptge. 

IML 4* .ã

( 

(Disciplina a realização das Sessões Ordinárias 
durante o período de medidas restritivas decorrentes 
da pandemia do Coronavírus (COVID-19) e dá outras 
providências). 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 

Art. 1° - Fica determinado que, a partir do mês de maio, as 
sões Ordinárias do Poder Legislativo de Mogi das Cruzes, excepcionalmente, durante o 

p ríodo de medidas restritivas decorrentes da pandemia do Coronavírus (COVID-19), 
erão realizadas todas as terças e quartas-feiras, com início às 15h00, obedecendo aos 
eguintes preceitos: 

§ 1° As Sessões Ordinárias serão compostas de duas partes, a saber: 

I — Expediente; 
II — Ordem do Dia. 

§ 2° As Sessões Ordinárias serão realizadas no Plenário Dr. Luiz Beraldo de 
Miranda no Prédio desta Edilidade e concomitantemente em ambiente virtual de 
deliberação (on-line), conforme prevê a Resolução n° 39, de 31 de março de 2020, podendo 
o Vereador optar pela sua forma de participação. 

§ 3° É obrigatório o uso de máscaras por parte dos Vereadores que optarem em 
participar das Sessões Ordinárias de forma presencial e, também, aos funcionários das 
Secretarias Administrativa e Legislativa, necessários ao assessoramento dos trabalhos. 

§ 4° Nas Sessões Ordinárias a se realizarem durante o período de medidas 
restritivas decorrentes da pandemia do Coronavírus (COVID-19), ficam estabelecidos os 
seguintes prazos aos oradores para uso da palavra: 

I — Explicação Pessoal — 5 (cinco) minutos, sem apartes; 
II — Encaminhamento de votação — 3 (três) minutos, sem apartes; 
III — Declaração de voto — 3 (três) minutos, sem apartes; 
IV — Pela Ordem —2 (dois) minutos, sem apartes: 
V — Para apartear — 1 (um) minuto; 
VI — Na discussão de: 

a) Veto — 5 (cinco) minutos, com apartes; 
b) Projetos — 5 (cinco) minutos, com apartes; 
c) Emendas e Subemendas — 3 (três) minutos, sem apartes; 
d) Requerimentos, moções e indicações — 3 (três) minutos, sem apartes. 
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§ 5° A Explicação Pessoal a que se refere o inciso I do § 40 deste artigo é destinada 
à manifestação de Vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a Sessão, restrita 
aos assuntos nessa debatidos. 

Art. 2° - Em caráter excepcional, tendo em vista todas as 
ações decorrentes do enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID-19), não haverá 
o período de recesso legislativo referente ao mês de julho do ano de 2020, de que trata o 
artigo 50 da Resolução n° 05 de 23 de abril de 2001 (Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes), com a alteração dada pela Resolução n° 34 de 11 de julho 
de 2019. 

Art. 3° - Ficam legitimadas todas as medidas adotadas nos 
Atos da Mesa n° 848 de 16 de março de 2020, 851 de 19 de março de 2020, 855 de 25 de 
março de 2020, 862, de 15 de abril de 2020 e 863 de 17 de abril de 2020. 

Art. 4° - Os procedimentos e prazos nos demais casos não 
especificados nesta Resolução obedecerão aos dispositivos já constantes do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, instituído pela Resolução n° 05 de 23 de 
abril de 2001 com suas posteriores alterações. 

Art. 50 - Os casos omissos ou as dúvidas que eventualmente 
surjam quanto ao cumprimento da presente Resolução serão resolvidos pelo Presidente da 
Câmara. 

Art. 6° - Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação, tendo sua vigência limitada ao período de medidas restritivas decorrentes da 
pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

Ple ário Dr. Luiz Beraldo de Miran a, em 27 de abril de 2020. 

O SADA° SAKAI 
Presidente da Câmara 
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PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACÃO 

Projeto de Resolução n° 04 / 2020 

De iniciativa legislativa da Mesa Diretiva da Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes, a proposta em estudo disciplina a realização das Sessões Ordinárias durante o 
período de medidas restritivas decorrentes da pandemia do Coronavírus (COVID-19) e dá outras 
providências. 

Diante da atual situação de saúde pública e as recomendações das 
autoridades de saúde de isolamento social, o Poder Legislativo de Mogi das Cruzes se 
mobiliza para que, a partir do mês de maio, as Sessões Ordinárias, excepcionalmente, durante 
o período de medidas restritivas decorrentes do Coronavírus (COVID-19), sejam realizadas 
todas as terças e quartas-feiras, com início às 15h00, obedecendo aos preceitos constantes 
desta resolução. Prevê ainda que, é obrigatório o uso de máscaras por parte dos Vereadores 
que participarem das Sessões de forma presencial e, que não haverá o período de recesso 
legislativo referente ao mês de julho de 2020. 

No mais, verificamos que o objeto do projeto de resolução é de 
interesse público, razão pela qual torna-se primordial a participação desta Casa Legislativa nas 
discussões referente ao tema apresentado. 

Assim, nos aspectos e peculiaridades atinentes a esta Comissão, e não 
existindo óbices jurídicos, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

JOSÉ F 

Plenário Vereador 

MAU 

r. Lui eral, o e • M.

LAUDIN 
Pr st sente — Rela 

28 de abril de 2020. 

O V.MACEDO ARCOS P. lAVARES FURLAN 
Membro 

CAIO . i A CUNHA 
bro 

OTTO F. FLORES DE REZENDE 
Membro 
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RESOLUÇÃO n° 40, de 28 de abril de 2020. 

(Disciplina a realização das Sessões Ordinárias durante o 
período de medidas restritivas decorrentes da pandemia do 
Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências) 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU, NOS 
TERMOS DO INCISO IV DO ARTIGO 66, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 
PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

Art. 1° - Fica determinado que, a partir do mês de maio, as Sessões 
Ordinárias do Poder Legislativo de Mogi das Cruzes, excepcionalmente, durante o período 
de medidas restritivas decorrentes da pandemia do Coronavírus (COVID-19), serão 
realizadas todas as terças e quartas-feiras, com início às 15h00, obedecendo aos seguintes 
preceitos: 

§ 10 As Sessões Ordinárias serão compostas de duas partes, a saber: 

I — Expediente; 
II — Ordem do Dia. 

§ 2° As Sessões Ordinárias serão realizadas no Plenário Dr. Luiz Beraldo de 
Miranda no Prédio desta Edilidade e concomitantemente em ambiente virtual de 
deliberação (on-line), conforme prevê a Resolução n° 39, de 31 de março de 2020, podendo 
o Vereador optar pela sua forma de participação. 

§ 3° É obrigatório o uso de máscaras por parte dos Vereadores que optarem em 
participar das Sessões Ordinárias de forma presencial e, também, aos funcionários das 
Secretarias Administrativa e Legislativa, necessários ao assessoramento dos trabalhos. 

§ 40 Nas Sessões Ordinárias a se realizarem durante o período de medidas 
restritivas decorrentes da pandemia do Coronavírus (COVID-19), ficam estabelecidos os 
seguintes prazos aos oradores para uso da palavra: 

I — Explicação Pessoal — 5 (cinco) minutos, sem apartes; 
II — Encaminhamento de votação — 3 (três) minutos, sem apartes; 
III — Declaração de voto — 3 (três) minutos, sem apartes; 
IV — Pela Ordem —2 (dois) minutos, sem apartes: 
V — Para apartear — 1 (um) minuto; 
VI — Na discussão de: 

a) Veto — 5 (cinco) minutos, com apartes; 
b) Projetos — 5 (cinco) minutos, com apartes; 
c) Emendas e Subemendas — 3 (três) minutos, sem apartes; 
d) Requerimentos, moções e indicações — 3 (três) minutos, sem apartes. 
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Resolução n° 40/2020 — fls. 02 

§ 50 A Explicação Pessoal a que se refere o inciso I do § 4° deste artigo é destinada 
à manifestação de Vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a Sessão, restrita 
aos assuntos nessa debatidos. 

Art. 2° - Em caráter excepcional, tendo em vista todas as 
ações decorrentes do enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID-19), não haverá 
o período de recesso legislativo referente ao mês de julho do ano de 2020, de que trata o 
artigo 5° da Resolução n° 05 de 23 de abril de 2001 (Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes), com a alteração dada pela Resolução n° 34 de 11 de julho 
de 2019. 

Art. 3° - Ficam legitimadas todas as medidas adotadas nos 
Atos da Mesa n° 848 de 16 de março de 2020, 851 de 19 de março de 2020, 855 de 25 de 
março de 2020, 862, de 15 de abril de 2020 e 863 de 17 de abril de 2020. 

Art. 4° - Os procedimentos e prazos nos demais casos não 
especificados nesta Resolução obedecerão aos dispositivos já constantes do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, instituído pela Resolução n° 05 de 23 de 
abril de 2001 com suas posteriores alterações. 

Art. 5° - Os casos omissos ou as dúvidas que eventualmente 
surjam quanto ao cumprimento da presente Resolução serão resolvidos pelo Presidente da 
Câmara. 

Art. 6° - Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação, tendo sua vigência limitada ao período de medidas restritivas decorrentes da 
pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA A CÂMARA MUNICIPAL 
DE MOGI DAS CRUZES(em 28 de abril de 2020, 459° da Fundação da Cidade de Mogi 
das Cruzes. 

SADA° SAKAI 
Presidente da Câmara 

Registrada na 5e9re iaLe2i tia da Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes, em 28 de abril de 2020 Cidade de Mogi das Cruzes. 

Seeret(rio Geral Legislativo 

(Autoria do Projeto de Resolução: Mesa Diretiva da Câmara Municipal) 
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