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Este Projeto deResolução,Resolução, que oraapresento ao crivo dos nobres pares, Resolução,

tem por finalidade instituir Comissão Especial de Vereadores, para promover 

debates, estudos técnicos e especializados, buscando soluções junto aos órgãos 

competentes nas esferas de Governo Federal, Estadual e Municipal a fim de 

discutir políticas públicas e buscar melhorias na qualidade de vida das pessoas 

com deficiência e seus familiares. 

Considerando que a legislação que garante a acessibilidade para pessoas 

com deficiência busca um caminho para promoção e a garantia da igualdade 

social, entendemos a necessidade de discussões que visem assegurar a 

acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida a edificações, 

vias e espaços públicos, transportes, mobiliários, equipamentos urbanos e de 

comunicação. 

Estes são os motivos que nortearam a proposição do presente Projeto de 

Resolução, o qual espero que contará com o apoio do Colendo Plenário. 

Plenário "Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda", 15 de Abril de 2021. 
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JOSE LUI RTADO (ZÉ LUIZ) 

Vereador — PSDB 
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PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACÃO 

Projeto de Resolu0o n° 010/2021 
Processo n° 064/2021 

De iniciativa legislativa do ilustre Vereador JOSE 
LUIZ FURTADO, a proposta em estudo tem como objetivo, a constituição de Comissão 
Especial de Vereadores — CEV, com a finalidade de promover debates, estudos técnicos, 
buscando soluções junto as esferas dos órgãos competentes, a fim de discutir políticas 
públicas, buscando melhorias na qualidade de vida das pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida e aos seus familiares, projeto esse, visa assegurar a acessibilidade, a 
edificações, espaços públicos, transportes, mobiliários, equipamentos urbanos e de 
comunicação, em Mogi das Cruzes. 

As comissões especiais estão regulamentadas no 
Regimento Interno da Câmara (Resolução n° 5, de 23 de abril de 2001), em seu artigo 54 
seus parágrafos em especial o § 30 e suas alíneas, prevê a necessidade de o projeto constar 
com a finalidade e fundamentação, o número de membros e prazo de funcionamento, não 
podendo ser superior a 180(cento e oitenta) dias, itens estes, que se fazem presentes na 
referida proposta, tomando-a apta à sua normal apreciação. 

Referente ao assunto aqui tratado, verificamos que 
a matéria em questão 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, nos termos do Art. 38, 1 da Resolução 05/2001, e não existindo óbices 
jurídicos, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 04 de maio de 2021. 

( h 
FE 'A MORENO 

Presidente da Comi são de Justiça e Redação 
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bro 

IDUIGUES F. MARTINS 
Membro 

CARLOS LUCARESKI 
Membro 
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COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer Ao Projeto de Resolução n° 010/21 

De iniciativa legislativa do Nobre Vereador José Luiz Furtado, a propositura 
em destaque dispõe sobre a constituição de Comissão Especial de Vereadores — 
CEV, com a finalidade de promover debates, estudos técnicos e especializados, 
buscando soluções junto aos órgãos competentes nas três esferas de governo, 
para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e seus familiares. 

Na justificativa o Autor apresenta os motivos que nortearam a sua proposição 
e consta ainda na proposta que a CEV terá validade de 180 (cento e oitenta) dias. 

A Comissão de Justiça e Redação, em o parecer de folhas e folhas, conclui 
ao final pela sua normal tramitação, face a ausência de óbices jurídicos. 

Diante do todo relatado e após análise da matéria sob a ótica e 
peculiaridades atinentes à esta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e 
da ausência de óbices de natureza financeira e orçamentária, é o parecer pela 
normal tramitação do Projeto de Resolução n°010/21, que trata da constituição 
de CEV. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 21 de maio de 2021. 

PEDRO 141DEKI4(OMURA 

Presidente - Relator 

S SANTOS EDUARDC(HIROS •TA 
bro / Membro 

ÁLLGe", 
JOS FRANCIM 10 V. DE MACEDO MARCOS PAUL TAVARES FURLAN 

Membro 7 7 Membro 
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Projeto de Resolueão no 010/2021 

De iniciativa legislativa do Nobre Vereador José Luiz Furtado, a proposta em 

estudo que institui Comissão Especial de Vereadores, para promover debates, estudos técnicos 

e especializados, buscando soluções juntos aos órgãos competentes nas esferas de Governo 

Federal, Estadual e Municipal afim de discutir políticas públicas e buscar melhorias na 

qualidade de vida das pessoas com deficiência e seus familiares. 

Nesse sentido o Autor do projeto indica a constituição de Comissão Especial 

de Vereadores — CEV, regulamentados no Regimento Interno da Câmara (Resolução n° 5, de 

23 de abril de 2001), em seu artigo 54 seus parágrafos em especial o § 3 ° e suas alíneas, prevê 

a finalidade devidamente fundamentada, o número de membros e o prazo de funcionamento. 

não superior a 180 (cento e oitenta) dias. 

As Comissões Permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento 

concluem em seus pareceres de folhas 003 e 004, respectivamente, pela normal tramitação, face 

a ausência de óbices. 

Assim, analisando o presente Projeto de Resolução, nos aspectos e 

peculiaridades atinentes e esta Comissão, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 01 de junho de 2021. 

EDSON ALEXANDRE PEREIRA 

M RIA LUIZA FERNÀNDES 7m1pro 

op. 
O ANTONIO DA SILVA 

Membro 






