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A proposta de outorga de Título d Honr. • Mérito à Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes em comemoração ao se centenário, tem por objetivo deixar 
registrado o valor do associativismo para o d senvolvimento econômico de nossa 
Cidade. 

Com a grande presença de imigrantes italianos, japoneses, espanhóis, 
portugueses e outras inúmeras famílias de diversas nacionalidades, Mogi das 
Cruzes nos idos de 1920 já contava com uma população com cerca de 16 mil 
habitantes e diversas indústrias e comércios em plena expansão como a fábrica de 
louças dos irmãos Pavan e de Angelo Rizzi; a fábrica de meias de Francisco 
Wichan, entre outras de tecidos, chapéus e meias, colas, adubos, móveis, ladrilhos 
(cerâmicas), bebidas, pólvora e fogos de artifícios, e ainda as olarias e curtumes 
(couro), o que motivou a comunidade a fundar a Associação Comercial e Industrial. 

Seus primeiros fundadores e diretores foram: Emílio Navajas, Júlio Aragão 
Cardoso, Frederico Straube, Ângelo Pereira Passos, José Barroso, Adelino 
Torquato, Isidoro Boucault, Manuel de Souza Mello Freire, Francisco Afonso de 
Mello e João Baptista dos Santos Cardoso (fonte "História de Mogi das Cruzes, Isaac 
Grinberg, 2 edição, 1961). 

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes ao longo de sua existência se 
fez presente momentos marcantes de nossa história, como a Revolução 
Constitucionalista de 1932, onde a Associação participou ativamente através de 
seus dirigentes que se organizaram para prestar assistência às famílias dos 
combatentes paulistas, com o encaminhamento de remédios e alimentos doados 
por mogianos ou com a doação de maca e outros equipamentos para a Santa Casa 
de Misericórdia de Mogi das Cruzes no ano de 2019, como destacado pelo seu 
atual Presidente Marco Antônio Nogueira Zatsuga em algumas entrevist s ao longo 
do último ano e publicadas na imprensa local. 
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(continuação da JUSTIFICATIVA ao Projeto de Decreto Legislativo n° /2020 fls. 02) 

Como destacado pela presidência da Associação Comercial de Mogi das 
Cruzes, o momento é de mobilização em prol de reformas como a tributária e a 
redução da burocracia, como formas de promover e ampliar o desenvolvimento das 
atividades empresariais. 

Vale destacar que a Associação Comercial de Mogi das Cruzes disponibiliza 
dezenas de serviços e produtos aos seus associados, firmando parcerias com 
entidades de classe e órgãos públicos, sempre em prol do fortalecimento e 
desenvolvimento do comércio, com foco no avanço tecnológico e na retomada 
economia, promovendo campanhas e premiando os empreendedores que se 
destacam em cada segmento, como forma de prestigiar e incentivar aqueles que 
buscam oportunidades de crescimento mesmo num cenário econômico fragilizado 
pelo baixo crescimento. 

Esses, Nobres Pares, um breve arrazoado dos motivos que nortearam a 
presente proposta de homenagem à Associação Comercial de Mogi das Cruzes, 
no ano em que comemora o seu centenário de fundação, posto que ao longo deste 
tempo vem dedicando, através de seus diretores e funcionários, todo o seu esforço, 
buscando estratégias voltadas ao crescimento e desenvolvimento da nossa 
economia que é movimentada pelo comércio mogiano, e que certamente merecerá 
aprovação do Egrégio Plenário. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 12 de março de 2020. 

PEDRO HIDE I KOMURA 

Vereador — PSDB 
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Vereador— SD 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° C /2020 

Dispõe Sobre a outorga de Titulo Honorifico de Honra ao Mérito e dá outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES DECRETA: 

Art. 1° Fica outorgado o Título Honorífico de Honra ao Mérito à 
Associação Comercial de Mogi das Cruzes — ACMC pelo transcurso dos seus 100 
anos de fundação e de efetiva atuação no Município de Mogi das Cruzes. 

Art. 2° O Título de Honra ao Mérito de que trata o artigo 1° será 
entregue em Sessão Solene especialmente convocada pela Presidência, na 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes ou em outro local previamente designado. 

Art. 3° As despesas decorrentes com a outorga do Título de Honra ao 
Mérito à Associação Comercial de Mogi das Cruzes — ACMC serão cobertas pelas 
dotações próprias e atribuídas ao orçamento da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes. 

Art. 4° Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 12 de março 9e 020. 
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PEDRO HIDEKI KOMURA 

Vereador — PSDB 
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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES PERMANENTES DE 
JUSTICA E REDACÃO e FINANCAS E ORCAMENTO 

Projeto de Decreto Leeislativo n° 05 / 2020 - Processo n° 53 / 2020 

De iniciativa legislativa dos Vereadores PEDRO HIDEKI 
KOMURA e EDSON SANTOS, cuida a proposta em estudo sobre outorga de título honorífico de 
Honra ao Mérito à ASSOCIACÃO COMERCIAL DE MOGI DAS CRUZES - ACMC, pelo 
transcurso dos seus 100 anos de fundação e de efetiva atuação no Município de Mogi das Cruzes. 

No mais, analisando o Projeto de Decreto Legislativo, nos aspectos e 
peculiaridades atinentes a estas Comissões, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 27 de maio de 2020. 
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