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Este projeto de Resolução, que ora apresento ao crivo de nobres Pares, tem 

por finalidade instituir urna Comissão Especial de Vereadores para acompanhar o Plano de 

Retomada Econômica instituído pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, como um conjunto de ações 

coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento de Mogi das Cruzes para o enfrentamento das 

restrições econômicas e produtivas impostas pela crise do Covid-19. 

O proposto plano tem como objetivo estimular o desenvolvimento da cidade, 

a criação de empregos e a geração de renda para empresas e para a população, trazendo diretrizes 

nos setores de empregabilidade, de apoio ao empreendedor, de parceria com as indústrias e de 

inovação tecnológica. 

Considerando que tais ações são essenciais para a sobrevivência de diversos 

setores da economia, é importante que todos os segmentos sejam devidamente contemplados. 

Para tanto é preciso que haja efetiva representatividade de todos os setores e ampla transparência 

nas ações, sendo oportuno o acompanhamento e fiscalização desta Casa junto ao Executivo. 

Estes são os motivos que me levam erar avorável acolhida por parte 

• dos Excelenti. imos Senhores Vereadores de ,Mogi das Cruzes p ra instituir a criação da 

Comissão Especia de Vereadores ue estu ra minuciosamente a matéria. 

AN 
— DEM 





CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACÃO 

Projeto de Resolu ão n° 07 / 2020 

De iniciativa legislativa do ilustre Vereador MARCOS PAULO TAVARES 
FURLAN, a proposta em estudo tem como finalidade a constituição de Comissão Especial de Vereadores — 
CEV, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar as ações do Plano de Retomada Econômica da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes para o enfrentamento das restrições econômicas e produtivas impostas pela crise do Covid-19. 

As comissões especiais estão regulamentadas no Regimento Interno da 
Câmara (Resolução n° 5, de 23 de abril de 2001), em seu artigo 54 e parágrafos, que prevê a necessidade de o 
projeto constar com a finalidade, o número de membros e o prazo de funcionamento, que não poderá ser superior 
a 180 (cento e oitenta) dias; questões essas, que se fazem presentes na proposta, e, portanto, torna-a apta à sua 
normal apreciação. 

Com relação ao assunto a ser tratado, verificamos que o mesmo é de interesse 
público, portanto, torna-se primordial a participação desta Casa Legislativa nas discussões referente ao tema 
apresentado. Somente com relação à redação, acatamos a proposta do autor da proposta que sugere o aumento do 
número de membros, a fim de haver mais representatividade no trabalho legislativo, portanto, apresentamos a 
seguinte emenda: 

seguinte redação: 

EMENDA MOFICIATIVA: 

O artigo 1° do projeto de Resolução ri° 07/2020, passa a vigorar com a 

Art. 1° - Fica constituída uma Comissão Especial de Vereadores — CEV, 
nos termos do artigo 54, da Resolução n° 005/01 (Regimento Interno), 
composta por 05 (cinco) membros, com a finalidade específica de 
acompanhar e fiscalizar as ações do Plano de Retomada Econômica da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes para o enfrentamento das restrições 
econômicas e produtivas impostas pela crise do Covid-19. 

Portanto, nos aspectos e 
existindo óbices jurídicos, opinamos por sua NORMAL T 
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peculiaridades atinentes a esta-Co 
ITAÇÃO. 

da, em 16 de j o de 2020. 
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