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EDITAL
DE RESOLUCAO NO 68 DE2O2O

Dispõe sobre a criação de uma comissão de
assuntos relevantes para enfrentamento da
crise causada pela Pandemia da Covid-l9 nos
âmbitos social, econômico, educacional e de
saúde.

(Autoria: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

O Presidente da Câmara Municipal de Mairiporá, Vereador Ricardo Messias
Barbosa faz saber que a câmara aprovou e eu promulgo, nos termos do inciso lV do art.
26 da Lei Orgânica do MunicÍpio e da alínea "h" do inciso ll do art. 21 do regimento
interno, a seguinte resolução:

AÉ. 1o Fica criada uma comissáo de assuntos relevantes para enfrentamento
da crise causada pela Pandemia da Covid-19 nos âmbitos social, econÔmico,
educacional e de saúde, conforme autoriza o disposto no art. 106 do regimento interno.

Art. 20 A comissão mencionada no caput do art. 1o terá a finalidade de
compreender as políticas e açÕes do executivo nos eixos social, econômico e de saúde,
bem como sugerir adoçÕes de boas práticas, além de ser instrumento colaborativo na
mitigação de gastos excessivos e desnecessários neste momento de crise. Terá também
caráter de apoiar açôes de políticas públicas em Mairiporá no pós crise.

AÉ. 3o Mencionada comissão terá o seguinte número de membros e ptazo
de funcionamento:

| - quatro membros; e
ll - noventa dias.

Art. 4o Referida comissão será composta por vereadores indicados pelo
presidente da câmara municipal, assegurando-se, tanto quanto possível, a
representação proporcional dos partidos.

Parágrafo único. O primeiro ou único signatário da presente propositura dela
fará parle, obrigatoriamente, na qualidade de seu presidente.

Art. 5o Em decorrência da proibição constante no § 40 do inciso ll do arl.21
do regimento interno, o presidente da câmara não poderá Íazer patle da mencionada
comissão.
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Art. 60 Após a conclusão dos trabalhos deverá ser elaborado parecer sobre
a matéria, o qual será protocolado na secretaria da câmara, para sua leitura em plenário,
na primeira reunião ordinária subsequente.

Art. 7o Se não concluir os trabalhos no prazo estipulado no inciso ll do art. 3o

a comissão ficará automaticamente extinta, salvo se o plenário houver aprovado, em
tempo hábil, prorrogação de seu prazo de funcionamento, através de resolução.

Art. 80 As despesas decorrentes da execução desta resolução correráo por
conta de verba própria, consignada no orçamento vigente.

Art. 9o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposiçóes em contrário.

Registrado e publicado na Câmara Municipal de Mairiporã, em 13 de maio de 2020.
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