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Egrégio Plenário 

Este Projeto de Decreto Legislativo, que ora apresentamos ao crivo dos nobres 

Pares, tem por finalidade prestar homenagens aos artistas de todas as modalidades 

que representam o município de Mogi das Cruzes, bem como prestem serviços de 

relevante valor social à comunidade mogiana com trabalhos realizados em 

instituições de ensino, entidades sem fins lucrativos e empresas, tudo em 

conformidade com a legislação. 

Através de uma Medalha de Mérito Cultural nosso sentimento de gratidão será 

demonstrado a esses artistas que se dedicam incansavelmente na busca da promoção 

da arte e da cultura. 

Essa Medalha de Mérito Cultural poderá ser entregue a artistas, professores 

de artes, associações ou empresas do segmento cultural, que representem ou 

representaram o município de Mogi das Cruzes em diferentes modalidades culturais 

dentro e fora de nossos domínios territoriais. 

Nosso intuito é o reconhecer a Cultura e seus artistas, valorizando também a 

história da cultura em Mogi das Cruzes. 

Estes são os motivos que nos levam a esperar a favorável acolhida por parte 

dos Excelentíssimos Senhores Vereadores de Mogi das Cruzes para instituir no âmbito 

desta Câmara Municipal a presente proposta de Re ~o que institui a Medalha de 

Mérito Cultural. 

Plenário Vereador Luiz B ald de Miranda, 29 de jan iro de 2021. 
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Projeto de Decreto Legislativo  02  /2021. 

APROVAD:.` POR 1) •IANIMMADE 

Sala das SessOes em g - / 

(Institui a Medalha de Mérito Cultural no âmbito da 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e dá outras 
providências.) 

À CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES: 

Art. 1 2 - Fica instituída a Medalha de Mérito Cultural para todas as modalidades 

culturais, no âmbito da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, a ser concedida 

anualmente a pessoa física ou jurídica que tenha se destacado durante o ano por 

relevante atuação em prol das atividades culturais, individuais e coletivas, ou que, de 
alguma forma, tenha contribuído para o engrandecimento da cultura e sua prática 

dentro e fora do território mogiano. 

1 2 - A concessão da Medalha de Mérito Cultural no Município de Mogi das Cruzes será 

de iniciativa da Comissão Permanente de Cultura da Câmara de Mogi das Cruzes, que 

indicará os homenageados nas seguintes categorias: 

1. Dois representantes, individual e/ou coletivo, na categoria contribuição 

para cultura de Mogi (professores, empreendedores do segmento de 

artes/cultura/patrimônio histórico material e imaterial, produtores 

culturais); 
2. Dois representantes, individual e/ou coletivo, na categoria Artes (música, 

dança, pintura, escultura, teatro, história em quadrinhos (HQ)). 

3. Dois representantes, individual, na categoria Literatura (educação, ficção, 
poesia); 

4. Dois representantes, individual e/ou coletivo, na categoria fotografia e 

audiovisual (cinema, jogos eletrônicos e arte digital); 

5. Dois representantes, individual e/ou coletivo, na categoria Economia 
Criativa (design, publicidade, artesanato). 
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§ 22 - A indicação dos homenageados será realizada pela Comissão 
Permanente de Cultura da Câmara de Mogi das Cruzes, até o mês de junho de 
cada ano, que oficiará à Presidência da Câmara Municipal, que determinará as 
providências necessárias para a confecção das medalhas de mérito cultural 
que serão entregues em Sessão Solene, conforme dispõe o artigo 52 deste 
decreto legislativo. 

Art. 22 - A láurea, objeto deste Decreto Legislativo, é constituída de 
medalha de bronze em formato hexágono convexo regular, tendo o Brasão do 
Município, contendo a inscrição 'MÉRITO CULTURAL - CÂMARA MUNICIPAL 
DE MOGI DAS CRUZES', bem como a inscrição do ano da concessão da dita 
honraria, pendendo de uma fita em cetim nas cores da bandeira do município. 

§ 12 - A Medalha de Mérito Cultural será acondicionada em caixa de tamanho 
compatível e aveludada do lado externo na cor preta. 

§ 22 - Acompanhará a Medalha de Mérito Cultural um diploma, assinado pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, com dizeres alusivos à 
referida honraria. 

Art. 32 - Medalha de Mérito Cultural poderá ser concedida a título 
póstumo, a ser entregue a representante do homenageado. 

Art. 42 - Não terá direito à Medalha de Mérito Cultural e perderá aquela 
já concedida quem tenha praticado qualquer ato contrário à dignidade ou ao 
espírito da honraria, devendo, neste caso, devolver a honraria e complementos 
à Secretaria da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. 

Art. 52 - A Medalha de Mérito Cultural e o diploma serão entregues em 
Sessão Solene, presidida pelo Presidente desta Casa de Leis, a ser realizada no 
mês de dezembro do ano da indicação. 
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Art. 62 - A outorga da Medalha de Mérito Cultural exclui a possibilidade 

de concessão de outra medalha em anos posteriores. 

Art. 72 - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto Legislativo 

correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente. 

Art. 82 - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Plenário Vereador Luiz Bera o de Miranda 29 d neiro de 2021. 

cos Furlan 
reador - DEM 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

05 

PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES PERMANENTES DE JUSTIÇA E 
REDAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO e CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

Projeto de Decreto Legislativo n° 002 / 2021 — Processo n° 13 / 2021 

De iniciativa legislativa do ilustre Vereador MARCOS PAULO TAVARES 
FURLAN, a proposta em estudo institui a Medalha de Mérito Cultural no âmbito da 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, e dá outras providências. 

Conforme verificamos a presente proposta determina que fica instituída a 
Medalha de Mérito Cultural para todas as modalidades culturais, no âmbito da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes, a ser concedida anualmente a pessoa física ou jurídica 
que tenha se destacado durante o ano por relevante atuação em prol das atividades 
culturais, individuais e coletivas, ou que, de alguma forma, tenha contribuído para o 
engrandecimento da cultura e sua prática dentro e fora do território mogiano. Prevê ainda 
que a concessão da mencionada medalha será de iniciativa da Comissão Permanente de 
'Cultura da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, que indicará os homenageados nas 
seguintes categorias: dois representantes, individual e/ou coletivo, na categoria 
contribuição para cultura de Mogi (professores, em dois representantes, individual e/ou 
coletivo, na categoria contribuição para cultura de Mogi (professores, empreendedores do 
segmento de artes/cultura/patrimônio histórico material e imaterial, produtores culturais); 
dois representantes, individual e/ou coletivo, na categoria Artes (música, dança. pintura, 
escultura, teatro, história em quadrinhos [HQ]): dois representantes, individual, na 
categoria Literatura (educação, ficção, poesia): dois representantes. individual e/ou 
coletivo, na categoria fotografia e audiovisual (cinema, jogos eletrônicos e arte digital); e, 
dois representantes, individual e/ou coletivo, na categoria Economia Criativa (design, 
publicidade, artesanato). 

Assim. analisando o Projeto de Decreto Legislativo, nos aspectos e 
peculiaridades atinentes a estas Comissões e inexistindo vícios a macularem o mesmo, 
opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 19 de maio de 2021. 

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO: 

FERNANDA NO DA SILVA 
Prdsidente 

CARLOS LUCAREFSKI 
Membro 

JOHNROSS JONES LIMA 
Membro 

ID IlLRTINS 

MILTON LINS DA SILVA 
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COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO: 

PEDRO HIDEKI KOMURA 
Presidente 

JOSÉ FRANCIMÁRIO V.MACEDO 
Membro 

MARCOS PjAVARES FURLAN 
--"Membro 

COMISSÃO PERMANENTE DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO: 

MARCOS PAULO TAVARES FURLAN 

// Presidente 

( EDÉON AL P -Á(NDRE PEREIRA 
Membro 

J6 LIANO MALA UIAS BOTELHO 
Membro 

EDUARDO HIROSHI OTA 
Membro 

-MAURO MITSUR-0 YOKOYAMA 
Membro 
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DECRETO LEGISLAT IVO N°115/21 

Institui a Medalha de Mérito Cultural no 
âmbito da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes e dá outras providências e dá 
outras providências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU e eu, 
promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1° - Fica instituída a Medalha de Mérito Cultural para todas as 
modalidades culturais, no âmbito da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, a ser 
concedida anualmente a pessoa física ou jurídica que tenha se destacado durante 
o ano por relevante atuação em prol das atividades culturais, individuais e 
coletivas, ou que, de alguma forma, tenha contribuído para o engrandecimento da 
cultura e sua prática dentro e fora do território mogiano. 

de Mogi das 
Câmara de 
categorias: 

§1° A concessão da Medalha de Mérito Cultural no Município 
Cruzes será de iniciativa da Comissão Permanente de Cultura da 

Mogi das Cruzes, que indicará os homenageados nas seguintes 

1. Dois representantes, individual e/ou coletivo, na categoria 
contribuição para cultura de Mogi (professores, empreendedores 
do segmento de artes/cultura/patrimônio histórico material e 
imaterial, produtores culturais); 

2. Dois representantes, individual e/ou coletivo, na categoria Artes 
(música, dança, pintura, escultura, teatro, história em quadrinhos 
(HQ)). 

3. Dois representantes, individual, na categoria Literatura 
(educação, ficção, poesia); 

4. Dois representantes, individual e/ou coletivo, na categoria 
fotografia e audiovisual (cinema, jogos eletrônicos e arte digital); 

5. Dois representantes, individual e/ou coletivo, na categoria 
Economia Criativa (design, publicidade, artesanato). 

§ 2° A indicação dos homenageados será realizada pela 
Comissão Permanente de Cultura da Câmara de Mogi das Cruzes, até o mês 
de junho de cada ano, que oficiará à Presidência da Câmara Municipal, que 
determinará as providências necessárias para a confecção das medalhas de 
mérito cultural que serão entregues em Sessão Solene, conforme dispõe o 
artigo 50 deste decreto legislativo. 

ii 
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Art. 2° A láurea, objeto deste Decreto Legislativo, é constituída 
de medalha de bronze em formato hexágono convexo regular. tendo o Brasão 
do Município. contendo a inscrição " MÉRITO CULTURAL - CÂMARA 
MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ", bem como a inscrição do ano da 
concessão da dita honraria, pendendo de uma fita em cetim nas cores da 
bandeira do município. 

§ 1° A Medalha de Mérito Cultural será acondicionada em caixa 
de tamanho compatível e aveludada do lado externo na cor preta. 

§ 2° Acompanhará a Medalha de Mérito Cultural um diploma, 
assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, com 
dizeres alusivos à referida honraria. 

Art. 3° Medalha de Mérito Cultural poderá ser concedida a título 
póstumo, a ser entregue a representante do homenageado. 

Art. 4° Não terá direito à Medalha de Mérito Cultural e perderá 
aquela já concedida quem tenha praticado qualquer ato contrário à dignidade 
ou ao espírito da honraria, devendo, neste caso, devolver a honraria e 
complementos à Secretaria da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. 

Art. 5° A Medalha de Mérito Cultural e o diploma serão 
entregues em Sessão Solene, presidida pelo Presidente desta Casa de Leis, a 
ser realizada no mês de dezembro do ano da indicação. 

Art. 6° A outorga da Medalha de Mérito Cultural exclui a 
possibilidade de concessão de outra medalha em anos posteriores. 

Art. 7° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto 
Legislativo correrão por conta de dotações próprias consignadas no 
orçamento vigente. 

Art. 8° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MOGI DAS CRUZES, em 24 de junho de 2.021, 4600 da fundação da Cidade de 
Mogi das Cruzes. 

OTTO FÁBIO FLÔRES DE EZENDE 
Presidente da Câmara 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, 
em 24 de junho de 2.021, 4600 da fundação da Cidade de Mogi das Cruzes. 

// 

au Soares 
Secretário Geral Legislativo 

( Autoria do Projeto: Vereador Marcos Paulo Tavares Furlan ) 




