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Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores 

Sele es Sessões, em I I 2 

A presente proposta de Proj e eternos aos nobres pares, tem 

por objetivo instituir Comissão Especial de Vereadores, que irá debater, dialogar com membros 

do Poder Público, bem como da sociedade civil, possíveis iniciativas de contribuir para a geração 

de emprego e renda em nossa cidade, criação de cooperativas, empreendedores do turismo, 

produção artesanal e culinária, fomento a cultura popular de rua, entre outras geradoras de 

emprego e renda e a reabertura de licenças para empreendedores individuais e etc. 

Tal iniciativa é de extrema importância, visto que enfrentamos um dos maiores índices de 

desemprego da nossa história, alcançando a marca de 14,6%, atingindo 14,1 milhões de 

desempregados (Caged), somente em Mogi das Cruzes foram mais de 2000 mil trabalhadores 

que tiveram seu emprego perdido. 

Diante desta tragedia é de suma importância que os entes federados redobrem os seu 

esforços no caminho da geração de emprego e renda e a Câmara Municipal deve se somar a esta 

iniciativa na busca de soluções urgentes. 

Isto posto, são estas as razões que nos levam a apresentar o presente Projeto de 

Resolução, certo de que o mesmo merecerá o beneplácito do ínclito Plenário. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Mira de fev 

IDUIGUE MARTINS 

OR - PT 

o de 2021. 





CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACÃO 

Projeto de Resolução n" 02 / 2021 

De iniciativa legislativa do ilustre Vereador IDUIGUES FERREIRA 
MARTINS, a proposta em estudo tem como objetivo a constituição de Comissão Especial de 
Vereadores — CEV, com a fmalidade de promover o debate, a busca de soluções para a geração 
de emprego e renda, criação de cooperativas, empreendedores do turismo, produção artesanal 
e culinária, fomento a cultura popular de rua, entre outras geradoras de emprego e renda e a 
reabertura de licenças para empreendedores individuais, etc. A CEV será composta por 3 (três) 
membros, com um prazo de funcionamento de 180 (cento e oitenta) dias. 

As comissões especiais estão regulamentadas no Regimento Interno 
da Câmara (Resolução n° 5, de 23 de abril de 2001), em seu artigo 54 e parágrafos, que prevê a 
necessidade de o projeto constar com a finalidade, o número de membros e o prazo de funcionamento, 
que não poderá ser superior a 180 (cento e oitenta) dias; questões essas, que se fazem presentes na 
proposta, e, portanto, torna-a apta à sua normal apreciação. 

Com relação ao assunto a ser tratado, verificamos que o mesmo é de 
interesse público, portanto, torna-se primordial a participação desta Casa Legislativa nas discussões 
referente ao tema apresentado. 

Portanto, nos aspectos e peculiaridades atinentes a esta Comissão, e 
não existindo óbices jurídicos, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 22 de fevereiro de 2021. 

ND• ORENO DA SILVA 
Preside te — Relatora 

IDUIG RTINS 

MI DA SILVA 
mbro 

CARLOS LUCAREFSKI 
Membro 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

RESOLUÇÃO N° 46/21 
Dispõe sobre a constituição de 
Comissão Especial de Vereadores 
e dá outras providências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA APROVOU e eu, nos termos do inciso 
iv, do artigo 66, da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1.990, promulgo a 
seguinte Resolução: 

Art. 1° Fica constituída uma Comissão Especial de Vereadores, 
composta por 3 (três) membros, com a finalidade de promover o debate, a busca de 
soluções para a geração de emprego e renda, criação de cooperativas, 
empreendedores de turismo, produção artesanal e culinária, fomento a cultura 
popular de rua, entre outras geradoras de emprego e renda e a abertura de licenças 
para empreendedores individuais e etc. 

Art. 2° O prazo de funcionamento da Comissão Especial de 
Vereadores de que trata o artigo 1° será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de publicação desta Resolução. 

Art. 3° As despesas decorrentes com a execução desta Resolução 
correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento atribuído à 
Câmara Municipal. 

Art. 4° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 
em 25 de março de 2.021. 460° da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes. 

G 
OTTO FÁBIO FUMES DE REZENDE 

Presidente da Câmara 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de ivrogi das Cruzes, em 25 de março de 
2.021, 460° da Fundação da Cidade..cle Mogi das Cruzes. 

, 
-_

: Paulo Soares 
Secretario Geral Legislativo 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ATO DA PRESIDÊNCIA N ° 29/21 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 
usando das atribuições que lhe são conferidos por lei, na forma do artigo 67, inciso 
ii. alínea -a", item "2", da Resolução n ° 005/01, de 23 de abril de 2.001 ( Regimento 
Interno); 

RESOLVE: 

NOMEAR, os vereadores lduigues Ferreira 

Martins, Maria Luiza Fernandes e Osvaldo Antonio da Silva, para, sob a 

Presidência do primeiro, integrarem CEV - Comissão Especial de Vereadores, e 

realizarem as ações previstas na Resolução n.° 46/21, no prazo determinado pela 

mesma. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 
em 25 de março de 2.021, 460° da Fundação a Cidade de Mogi das Cruzes. 

7?"/" ; . 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, em 25 de março de 
2.021, 460° da Fundação da Cidad, de Mogi.das Cruzes. 

ãutó Soares 
SecretArio Geral Legislativo 




