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Sala das Susbes, 

Nobres Pares, nossa Constituição Féderal, é clara ao afirmar em 

diferentes incisos a obrigação do Estado para com os direitos sociais, o meio 

ambiente, bem como a especial proteção dos jovens e das pessoas com deficiência. .4 

Este Projeto de Decreto Legislativo, que ora submeto ao crivo dos:: 

nobres Pares, tem por finalidade prestar homenagem àquelas organizações que) 

contribuem com a sociedade e, evidentemente, atuam, assim como os órgãos,f.i 
tá' 
f.> 

governamentais na defesa do ambiente da vida, dos nossos adolescentes e tambémg 

das pessoas com deficiência. 

A proposta é que seja outorgada a "Medalha de Responsabilidad 

Social", como forma de reconhecimento às instituições que compreenderam que ser

socialmente responsável não se restringe ao cumprimento de todas as obrigações:5g 

legais — implica ir mais além através de um 'maior' investimento em capital humano, 

no ambiente e nas relações com outras partes interessadas e comunidades locais, e 

fazem isso de diversas maneiras. desde trabalhos realizados no atendimento às 

famílias, indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, bem 

como auxiliando a preservação do meio ambiente. 

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

por parte dos Excelentíssimos Senhores Vereadores, para que seja criada no âmbito 

desta Câmara Municipal a "Medalha de Responsabilidade Social". 

Plenário Vereador Luiz Beraldo deiViiranda, 03 de agosto de 2021. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° '(; /2021 

ApROVAD 
Sa d3S 

fr 

• 2.0;1u1---

•st !ex.' 

-----4s .sunto: Dispõe sobre a criação e outorga da 

-- Medalha de Responsabilidade Social, e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES DECRETA: 

Art. 10 - Fica instituída a "Medalha de Responsabilidade Social", a ser concedida 

anualmente pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes a 6 (seis) pessoas físicas ou 

jurídicas, privadas ou públicas, que no ano anterior a outorga se destacaram em 

ações, campanhas ou projetos executados em prol do bem-estar social e pela 

preservação do meio ambiente. 

Art. 2° - A medalha, a que se refere o presente Decreto Legislativo, e o respectivo 

diploma, serão entregues em sessão solene, a ser convocada e presidida pelo 

Presidente desta Casa de Leis, no mês de julho do ano da indicação. 

Art. 30 - A indicação dos homenageados será feita pela Comissão Parlamentar de 

Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos da Câmara Municipal de Mogi das 

Cruzes. 

Art. 4° - A cada dos homenageados será conferida a medalha e o diploma a que se 

refere o presente Decreto Legislativo. 

Art. 5° - A iáurea, objeto deste Decreto Legislativo, constitui-se de medalha de bronze 

em formato circular, com 7 centímetros de diâmetro, tendo ao centro o brasão do 

município, contendo acima uma orla com a inscrição em caracteres maiúsculos 

"Mérito de Responsabilidade Social", e abaixo "Câmara de Mogi das Cruzes", 
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separadas por duas estrelas de oito pontas, trazendo em seu verso a inscrição do ano 

de concessão da honraria, pendendo de uma fita nas cores da bandeira do município. 

§ 1° - A medalha será acondicionada em caixa aveludada de tamanho compatível, 

tendo seu lado na cor preta. 

§ 20 - Acompanhará a medalha um diploma assinado pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Mogi das Cruzes, com dizeres alusivos à referida honraria. 

Art. 6° - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto Legislativo correrão por 

conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente. 

Art. 7° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Plenário Vereador Luiz Beraldo de-Miranda, 03 de agosto de 2021. 
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PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Projeto de Decreto Legislativo n2 018/21 

Processo n2 159/21 

De iniciativa legislativa do Ilustre Vereador EDSON SANTOS a 
proposta legislativa em estudo dispõe sobre a criação da "Medalha de 
Responsabilidade Social". 

Conforme justificativa apresentada pelo autor da proposta, 
verificamos que a finalidade do projeto de Decreto Legislativo é instituir a "Medalha 
de Responsabilidade Social", no âmbito da cidade de Mogi das Cruzes, a ser 
concedida anualmente pela câmara Municipal, a 6 (seis) pessoas físicas ou jurídicas, 
privadas ou públicas, que no ano anterior a outorga se destacaram em ações, 
campanhas ou projetos executados em prol do bem-estar social e pela preservação 
do meio ambiente. 

Por fim, analisando o Projeto de Lei, nos aspectos e peculiaridades 
atinentes a esta Comissão, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Bera Ido de Miranda, em 12 de agosto de 2021. 

CARLOS LUCARESKI 

Membro - Relator 

FERNANDA MORENO 

Presidente 
/7

MILTON LIN 

embro 

DA SILVA 
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COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Projeto de Decreto Legislativo n° 018/2021 

Iniciativa de autoria: Nobre Vereador Edson dos Santos 

Proposição Legislativa: dispõe sobre a criação e outorga da "Medalha de Responsabilidade 
Social" 

Na sua justificativa, o nobre autor expõe as razões que o motivou a 
apresentar referia matéria ao crivo do Egrégio Plenário. 

A Comissão Permanente de Justiça e Redação, em breve relatório, de folhas 
04, 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° 018/2021. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 13 de setembro de 2021 

PEDRO HIRIKE1--(0MURA 

Presidente-Relator 

N DO SANTOS 

M fbro 

JOSE FRAN INÁRIO V. DE MACEDO 

Membro 

MA 
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PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL1
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

Projeto de Lei n° 018/2021 

1 De iniciativa legislativa da Nobre Vereador Edson Santos, dispõe sobre 

criação e outorga da Medalha de Responsabilidade Social, e dá outras providências. ffi
g Verificamos que o objetivo do presente projeto de lei é a criação e outorgg 

da - Medalha de Responsabilidade Social", a fim de prestar homenagem àquelas organizaçõeg 

que contribuem com a sociedade e, evidentemente atuam, assim como os órgãog 

governamentais, na defesa do ambiente, da vida, dos nossos adolescentes e também das pessoa: 
CD 
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Assim, analisando o presente Projeto de Lei, nos aspectos e peculiaridade 

atinentes a esta Comissão, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

com deficiência. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de da, eã'20 de setembro de 2021. 
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ALDO ANTONIO DA SILVA 
Membro — Relator 

S e N ALEXAND PEREIRA 
em bro 

A FERNANDES 
Membro 
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DECRETO LEGISLAT IVO N ° 127/21 

Dispõe sobre outorga de Título Honorífico 
de "Cidadão Mogiano". 

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

Art. 1° Fica instituída a " Medalha de Responsabilidade Social ", 
a ser concedida anualmente pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes a 6 
(seis) pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas, que no ano anterior a 
outorga se destacaram em ações, campanhas ou projetos executados em prol do 
bem estar social e pela preservação do meio ambiente. 

Art. 2° A medalha, a que se refere o presente Decreto Legislativo, 
e o respectivo diploma, serão entregues em sessão solene, a ser convocada e 
presidida pelo Presidente desta Casa de Leis, no mês de julho do ano da 
indicação. 

Art. 3° A indicação dos homenageados será feita pela Comissão 
Parlamentar de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes. 

Art. 4° A cada um dos homenageados será conferida a medalha e 
o diploma a que se refere o presente Decreto Legislativo. 

Art. 5° A láurea, objeto desta Decreto Legislativo, constitui-se de 
medalha de bronze em formata circular, com 7 centímetros de diâmetro, tendo ao 
centro o brasão do município, contendo acima um orla com inscrição em 
caracteres maiúsculos "Mérito de Responsabilidade Social", e abaixo "Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes", separadas por duas estrelas de oito pontas, 
trazendo a inscrição do ano de concessão da honraria, pendendo de uma fita nas 
cores da bandeira do município. 

§ 1° A medalha será acondicionada em caixa aveludada de tamanho 
compatível, tendo seu lado na cor preta. 

§ 2° Acompanhará a medalha um diploma assinado pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, com dizeres alusivos à referida 
honraria. 
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Art. 7° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto 
Legislativo correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento 
vigente 

Art. 7° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI 
DAS CRUZES, em 18 de novembro de 2.021, 461° da Fundação da Cidade de 
Mogi das Cruzes. 

OTTO FÁBIO FLÔRES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
em 18 de novembro de 2.021, 461° fundaçãO de(Cidade de Mogi das Cruzes. 

' ,/ 

ãTIJ O Soares 
Secretário Geral Legislativo 

( Autor do Projeto: Vereador Edson dos Santos) 


