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A proposta de constituição de Comissão Especial de Vereadores — 

CEV, ora submetida ao crivo dos Nobres Pares e do Egrégio Plenário, tem por objetivo 

buscar soluções à recorrente falta de energia elétrica em localidades mais afastadas da 

área central de nossa Cidade e também de forma geral quando da ocorrência de 

eventos naturais, que provocam a interrupção de energia elétrica por muitas horas e até 

mesmo vários dias, causando prejuízos para todos de maneira geral, quer sejam 

consumidores individuais ou comerciais e industriais, prejudicando sensivelmente a 

nossa economia, já fragilizada pela ocorrência de uma pandemia que afetou a economia 

mundial. 

Diante desses fatos e das constantes ausências dos responsáveis 

pela concessionária de serviços de energia elétrica às reuniões para tratar de assuntos 

relacionados a manutenção e extensão da rede de energia elétrica e na qualidade de 

representantes dos reclamos da população mogiana, visa a presente constituição de 

CEV - Comissão Especial de Vereadores buscar soluções para os problemas 

envolvendo a concessionaria local - EDP e os serviços prestados, na área de energia 

elétrica e. inclusive, junto aos órgão reguladores desse imprescindível serviço público, 

como a ANEEL — Agência Nacional de Energia Elétrica, para elaborar pautas e buscar 

melhorias no serviço de energia elétrica disOtiibilizado para a população mogiana. 
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(continuação da JUSTIFICATIVA ao Projeto de Resolução n° /2022) fls. 02 

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

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

Egrégio Plenário. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 27 de abril de 2022. 

PEDROKI-~kOMURA 

Vereador - PSDB 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° O /2022 

Dispõe sobre a criação de Comissão Especial de Vereadores 

- CEV, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES RESOLVE: 

Art. 1° Fica constituída uma Comissão Especial de Vereadores - CEV, composta 

de 03 (três) Membros, com o objetivo de diligenciar junto às autoridades municipais, 

estaduais e federais e à EDP, empresa concessionária local de prestação de serviços 

de energia elétrica e à ANEEL — Agencia Nacional de Energia Elétrica, responsável pela 
. 5 

regulação dos serviços de energia elétrica de todo o sistema nacional, visando a busca': 

de solução para os problemas recorrentes e a melhoria dos serviços de energia elétrica.: 

prestados no âmbito do Município de Mogi das Cruzes. 

Art. 2° O prazo de funcionamento da Comissão Especial de Vereadores - CEV1 

de que trata o artigo anterior será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de 

publicação desta Resolução. 

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão à conta--,! 

das dotações próprias consignadas no orçamento da Câmara Municipal. (.4 

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

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 27 de abril de 2022. 

PEDR01-11D KOMURA 

Vereador - PSDB 
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COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Ref. Projeto de Resolução n° 07/2022 
Processo n° 82/2022 

De iniciativa legislativa do Vereador PEDRO HIDEKI KOMURA, a 

proposta em estudo tem como objetivo a constituição de Comissão Especial de 

Vereadores — CEV, com a finalidade de promover debates, estudos técnicos, 

buscando diálogo junto as esferas dos órgãos competentes, a fim de obter soluções 

à recorrente falta de energia elétrica em localidades mais afastadas da área central 

de nossa cidade. 

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 

em especial o § 3° e suas alíneas, 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; itens estes, que fazem presentes na referida 

proposta, e, portanto, torna-se apta à sua normal apreciação. 

Com relação ao assunto em tela, verificamos que o mesmo é de 

interesse público, portanto, torna-se primordial a participação desta Casa Legislativa 

nas discussões referente ao tema apresentado. 

Por fim analisando o Projeto de Lei, nos aspectos e peculiaridades 

atinentes a esta comissão, e não existindo óbices jurídicos, optamos pela NORMAL 

TRAMITAÇÃO. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 26 de maio de 2022 

aurino José da Silva 
Membro — Relator 
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Fer anda Moreno 
Presidente 

• 

• 

anos Lucarefski 
Membro 

Milton Lins Da Silva 
Membro 
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RESOLUÇÃO N° 65/22 
Dispõe sobre constituição de Comissão 
Especial de Vereadores — CEV e dá 
outras providências. 

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

Art. 1° Fica constituída uma Comissão Especial de Vereadores - 
CEV, composta de 03 (três) membros, com o objetivo de diligenciar junto às 
autoridades municipais, estaduais e federais e à EDP - empresa concessionária local 
de prestação de serviços de energia elétrica e à ANEEL - Agência Nacional de 
Energia Elétrica, responsável pela regulação dos serviços de energia elétrica de 
todo o sistema nacional, visando a busca de solução para os problemas recorrentes 
e a melhoria dos serviços de energia elétrica prestados no âmbito do Município de 
Mogi das Cruzes. 

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

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

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA bA CÂMA 
em 23 de junho de 2.022, 461° l a Fiènda 

MUNiCIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 
Cicia de Mogi das Cruzes. 

MARCOS PAUL$YTAVARES FURLAN 
Pres' ente da Câmara 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de--Mod das Cruzes, em 23 de junho de 
2022, 461° da Fundação da Cid e de Moddas' Cruzes'. 
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ATO DA PRESIDÊNCIA N ° 32/22 

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 Pedro Hideki Komura, José Francimário 

Vieira de Macedo e Juliano Malaquias Botelho, para, sob a Presidência do 

primeiro, integrarem CEV - Comissão Especial de Vereadores, e realizarem as 

ações previstas na Resolução n.° 65/22, no prazo determinado pela mesma. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI 

DAS CRUZES, em 23 de junho de 2.02061° dà‘Fundação da Cidade de Mogi das 

Cruzes. 7 n 

MARCOS PAULO AVARES FURLAN 
Pres,. -nte da Câmara 

Secretaria Legislativa da Câmara Mernici 1 de Mogi das Cruzes em 23 
de junho de 2.022, 461° da Fund 9-átj-d- de Mo i das Cruzes. 

ares 
Secret rio Geral Legislativo 


