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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n° /2021 
013JETO DE DELIL3ERAÇA0 

CJESPACHADO AS COMISSÕES CE 

Egrégio Plenário J o 

O obj Ore/sehie  ente Parlamentar de 
combate à Fome é garantir c5-a-deã-s—o—a.a fiifienta-ç-ão adequada aos munícipes da 
cidade, assim como é garantido pela Constituição Federal, em seu artigo 6°. 

A desnutrição é um dos grandes problemas a desafiar todos 
aqueles que batalham pelo bem-estar e saúde dos brasileiros, tendo se tornado 
cada vez mais comum em todos os setores da vida nacional. 

Um relatório do Programa Bolsa Família (PBF) mostra que, no 
Alto Tietê, das 80,3 mil famílias pobres com perfil de atendimento no programa, 
pelo menos 30,8 mil vivem em situação de extrema pobreza. Para se ter uma 
ideia, daria para lotar o Ginásio Municipal Hugo Ramos, com capacidade para 5 
mil pessoas, por seis vezes. São consideradas famílias em situação de extrema 
pobreza, aqueles que possuem renda per capita de até R$ 85.00. Em Mogi das 
Cruzes, das 25.112 famílias do PBF atendidas em novembro de 2017, 16.017 
vivem na extrema pobreza. 

Nestas condições, muitas famílias dependem de programas 
municipais para evitar a desnutrição. Neste momento de flagelo, muitos pais vão 
dormir sem comer para que seus filhos possam se alimentar. Se nós podemos 
fazer, é tempo de unirmos ainda mais nossas forças, Legislativo, Executivo e 
Setor Privado. Vamos dar as mãos e combater juntos esta luta na qual todos 
estamos perdendo. 

Sendo assim, apresentamos o presente Projeto de Decreto 
Legislativo para criação da Frente Parlamentar de combate à Fome com o 
objetivo de garantir condições para fornecer uma alimentação adequada à 
população mogiana. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 11 de maio de 2021. 

Prof. EDUA O HIROSHI OTA 

Vereador - PODEMOS 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° t. /2021 

(Dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar de 
Combate a Fome e dá outras providências) 

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes decreta: 

Art. 1°. Fica instituída, no âmbito da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes, a Frente Parlamentar de combate à Fome. com objetivo de combater a fome e 
promover o mais importante dos direitos, a , limentação, que todo cidadão deve ter 
resguardado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, bem como: 

I - debater e elaborar Plano de Ação no sentido de garantir alimentação 
adequada aos cidadãos Mogianos; 

II - estudar propostas inovadoras que tenham como premissas o 
combate ao desperdício de alimentos; 

III - realizar seminários. debates, fóruns, audiências e outros eventos 
sobre os temas pertinentes a esta Frente Parlamentar; 

IV - efetuar estudos e apresentar soluções ao Executivo; 

V - discutir mecanismos inovadores que garantam, de forma 
qualificada, o acesso da sociedade civil às políticas públicas de distribuição de 
alimentos; 

VI - levantar como está sendo feito o acompanhamento nutricional de 
nossas crianças em escolas e creches municipais. 

Art. 2°. A Frente Parlamentar de combate à Fome será constituída 
mediante a livre adesão dos(as) Senhores(as) Vereadores(as) visando contribuir para a 
discussão, aprimoramento e criação de formas de cooperação entre órgãos públicos e 
privados destinadas a implementar políticas públicas de interesse da cidade de Mogi 
das Cruzes e seus munícipes no tocante ao combate à fome. 

Parágrafo Único - Além dos Parlamentares, como membros efetivos, 
a Frente poderá convidar participantes externos, na qualidade de membros 
colaboradores, como profissionais, estudantes, pesquisadores, empresários e 
representantes de entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiros, que 
contribuam com a qualidade dos debates e para a efetividade dos trabalhos 
desenvolvidos. 
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Art. 3°. A nomeação dos membros da frente parlamentar será feita 
por Ato do Presidente. observado o Termo de Adesão. 

Art. 4°. A coordenação da Frente será exercida pelo primeiro 
signatário do Termo de Adesão, a quem caberá à convocação das reuniões da Frente 
Parlamentar 

Art. 5°. Na primeira reunião será aprovado o Regimento Interno da 
Frente Parlamentar. em que deve constar: 

I — prazo de funcionamento. que não poderá ser superior ao período 
de legislatura em que foi criada a Frente Parlamentar: 

II — objetivos: 

III — relação dos membros efetivos 

Art. 6°. A Frente produzirá relatórios nos quais apresentará o sumário 
de suas atividades. conclusões, podendo organizar encontros e realizar congressos e 
seminários para divulgar seus trabalhos, fomentar a discussão dos temas tratados e 
ampliar a participação da sociedade. 

I — As reuniões da Frente Parlamentar de combate à Fome serão 
públicas, realizadas periodicamente em datas e locais estabelecidos por seus membros, 
sendo suas pautas previamente divulgadas 

Art. 7°. O Portal da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes manterá 
um -link" para acesso aos trabalhos da Frente Parlamentar, bem como as relações dos 
membros e agenda de atividades. 

Art. 8°. As despesas decorrentes da execução deste Decreto 
Legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário 

Art. 9° - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 11 de maio de 2021. 

Jc 
Prof. EDUARD H) :ROSHI OTA 

Vereador - PODEMOS 
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COMISSÃO PERMANENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO 

Projeto de Decreto Legislativo n° 014/2021 

Iniciativa de autoria do Nobre Vereador: Prof. Eduardo Hiroshi Ota 

Proposição Legislativa: Criação da Frente Parlamentar de Combate a Fome 

Na justificativa, o Nobre Autor expõe as razões que o motivou a apresentar referida 

matéria ao crivo do Egrégio Plenário. 

A Comissão Permanente de Justiça e Redação, em breve relatório às folhas 05, conclui 

pela normal tramitação da proposta, face a ausência de óbices jurídicos. 

Após análise detalhada da matéria, sob a ótica desta Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento, estando ausentes os óbices de natureza financeira, é o parecer pela 

normal tramitação do Projeto de Decreto Legislativo n° 014/2021. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda 
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Presidente-Relator 
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JOSE FRANCINARM V. DE MACEDO MARCOS PAULO TAVARES FURLAN 

Membro Membro 








