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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 06 /2021 

CONSIDERADO OBJETO DE DELIBERAÇÃO E 
DF SPAC hADO CIES DE 

-a &dação 

Colendo Plenário 

Baia das Sessões, em—  / / 

2.o Secretário 

A proposta de constituição de Comissão Especial de Vereadores — 
CEV, que ora submetemos ao crivo dos Nobres Pares e do Colendo Plenário, 
tem por finalidade promover debates, estudos técnicos e especializados e buscar 
soluções junto aos órgãos competentes nas esferas de Governo Federal, 
Estadual e Municipal, com o objetivo maior de auxiliar a Administração Municipal 
na busca e promoção de soluções para possibilitar a regularização fundiária de 
áreas urbanas e rurais em todo o território mogiano. 

Considerando que no Município de Mogi das Cruzes, devido a sua 
grande extensão territorial, existem cerca de oitenta áreas urbanas e rurais que 
não são regularizadas e que já encontram-se densamente povoadas há mais de 
duas décadas e, portanto, já consolidadas no tempo e espaço e que dependem 
de regularização. 

A organização dos dados, a promoção de debates e de estudos 
demandam a busca por informações junto aos órgãos técnicos envolvidos com 
a regularização fundiária, e necessário se faz a constituição de uma Comissão 
Especial de Vereadores, para que estes dados sejam compilados e soluções 
possam ser apresentadas e debatidas em busca da regularização fundiária, que 
possibilita um maior desenvolvimento econômico e social do Município como um 
todo. 
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(continuação da Justificativa ao Projeto de Resolução n° /2021) 

Devido a extensão territorial do Município, essas oitenta áreas 
urbanas e rurais totalizam mais de vinte e cinco mil unidades habitacionais que 
encontram-se irregulares e esses núcleos habitacionais dependem de 
regularização para que possam ser beneficiados com serviços públicos básicos 
de infraestrutura e saneamento. 

Estes, Nobres Pares, os motivos que nortearam a proposição do 

presente Projeto de Resolução, o qual certamente contará com o irrestrito apoio 

do Colendo Plenário. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 17 de fevereiro de 2021. 

PEDRO H1DEKI KOMURA 

Vereador — PSDB 
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PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Proleto de Resolucão n2 06/2021 

De iniciativa legislativa do Vereador Pedro Hideki Komura, 
a proposta em estudo tem como objetivo a constituição de Comissão Especial de 
Vereadores — CEV, com finalidade de promover o debate, a busca de regularização 
fundiária de áreas urbanas e rurais. A CEV — Comissão Especial de Vereadores, será 
composta por (três) membros, com um prazo de 180(cento e oitenta) dias. 

As comissões especiais estão regulamentadas no 
Regimento Interno da Câmara (Resolução n°5. 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, tornando-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 12 de MARÇO de 2021. 

FERNANDA MORENO 
Presidente da Comissão de Justiça e Redação - Relatora 

CARLOS LUCARESKI 
Membro 

IDUIGUES FERREIRA MARTINS 
Membro 
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RESOLUÇÃO N° 49/21 
Dispõe sobre a constituição de Comissão 
Especial de Vereadores - CEV. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU e eu 
promulgo a seguinte Resolução: 

Art. 1° Fica constituída uma Comissão Especial de Vereadores - 
CEV, composta por 5 membros, com a finalidade de promover debates, estudos 
técnicos e especializados e buscar soluções junto aos órgãos competentes nas 
esferas de Governo Federal, Estadual e Municipal, e com o objetivo maior de auxiliar 
a Administração Municipal na busca e promoção de soluções para possibilitar a 
regularização fundiária de áreas urbanas e rurais em todo o território mogiano. 

Art. 2° O prazo de funcionamento da Comissão Especial de 
Vereadores de trata esta Resolução será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de sua publicação. 

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta Resolução 
correrão á conta das dotações próprias do orçamento atribuído á Câmara Municipal 
de Mogi das cruzes. 

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI 
DAS CRUZES, em 06 de maio de 2.021. 460° da Fundação da Cidade de Mogi das 
Cruzes. 

d 
OTTO FABIO FLORES DE REZENDE 

Presidente da Câmara 
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Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, em 06 
de maio de 2.021, 460° da Fundação da Ci de d,.e Mogi das Cruzes. 

lo-Sóáres 
Secretário Geral Legislativo 
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MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SA0 PAULO 

ATO DA PRESIDÊNCIA N ° 34/21 

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 2001.  ( Regimento 
Interno): 

RESOLVE: 

NOMEAR, os vereadores Pedro Hideki Komura, Inês Paz, José 

Francimário Vieira de Macedo, Marcos Paulo Tavares Furlan e Maria Luiza 

Fernandes para, sob a Presidência do primeiro, integrarem CEV - Comissão 

Especial de Vereadores, e realizarem as ações previstas na Resolução n.° 49/21, 

no prazo determinado pela mesma. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI 
DAS CRUZES, em 12 de maio de 2.021, 460° da Fundação da Cidade de Mogi das 
Cruzes. 

- 
OTTO FÁBIO FUMES DE REZENDE 

Presidente da Câmara 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, em 
12 de maio de 2.021 460° da FundaçãoT4- Cidad de Mogi das Cruzes. 

tilo Soares 
Secretário Geral Legislativo 


