PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2015
(Autoria Mesa Diretora)
“Cria a Comissão Especial de Vereadores para as finalidades que
especifica e indica vereadores que integrarão a Frente Parlamentar
e dá outras providências”
Faço saber que a Câmara Municipal Aprovou e eu
Promulgo a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Fica criada, nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Iperó, a Comissão Especial de Vereadores com a
finalidade de integrar a Frente Parlamentar de iniciativa do vereador Fernando
Dini, do Município de Sorocaba/SP.
Artigo 2° - A Comissão Especial aludida no artigo anterior terá por objetivo os
mesmos constantes da Frente Parlamentar que consistem em: apresentar
soluções para os problemas enfrentados por moradores de bairros limítrofes
entre os Municípios de Iperó e Sorocaba.
Artigo 3º - Para comporem a Comissão Especial ficam indicados os seguintes
vereadores:
I – Sérgio Poli Simon, presidente;
II – Valéria Regina Matheus de Souza, relatora;
III – Fábio Augusto de Campos, membro.
Artigo 4° - O prazo de duração da Comissão Especial será de 120 (cento e
vinte dias), podendo ser prorrogado por igual período, a critério do
Plenário.
Artigo 5°- Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Sessões “Grácio Antônio Vieira”, em 03 de agosto de 2015.
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JUSTIFICATIVA
O presente projeto de resolução submetido a apreciação dos nobre Edis,
tem por finalidade a constituição de uma Comissão Especial que terá por
incumbência fazer parte da Frente Parlamentar criada pelo vereador Fernando
Dini do Município de Sorocaba.
Os objetos desta comissão são idênticos aos colimados pela referida
Frente Parlamentar e estão contemplados no artigo 2º desta proposição.
Com isso se busca melhores condições de vida aos moradores e
solucionar problemas envolvendo os bairros que se encontram nas
proximidades das divisas entre Iperó e Sorocaba.
Ante o elevado interesse social que encerra esse projeto, a Mesa
Diretora conta com a colaboração dos demais pares para sua aprovação.
Sala das Sessões “Grácio Antônio Vieira”, em 03 de agosto de 2015.

Sérgio Poli Simon
Presidente

Alysson Alessandro de Barros
1.º Secretário

Ivo Paulo Leite
Vice-Presidente

Fábio Augusto de Campos
2.º Secretário

