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RESoLUçÃo No Bo DE 2021

Cria, no Regimento lnterno da Câmara
Municipal de Mairiporã a Comissão
Permanente de Segurança Publica e

Mobilidade Urbana Municipal, altera o art. 66,

acrescentando o inciso lX e cria o inciso lX
com as alíneas uâ", ub', uc', ud" e "e" no art. 68.

(Autor: Vereador RUBENS ALVES)

O Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã, Vereador RICARDO
MESSIAS BARBOSA, faço saber que a câmara municipal aprovou e eu promulgo, nos

termos do inciso lVdo art.26 da Lei Qrgânica do Município e da alínea "h" do inciso ll
do art. 21 do Regimento lnterno, a seguinte resolução:

Art. ío O art. 66 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 66. As ComissÕes Permanentes são nove, composta cada uma de três
membros, no mínimo, com as seguintes denominaçÕes:

()

lX - Segurança Pública e Mobilidade Urbana Municipal."

AÉ. 20 Fica criado ao art. 68 o inciso lX com a redação abaixo:

Art. 68. E de competência especifica:

()

"lX - da Comissão Permanente de Segurança Pública e Mobilidade Urbana
Municipal:

a) examinar e emitir parecer sobre todas as proposiçÕes, matérias e assuntos
relativos à Segurança Pública e fi/obilidade Urbana no âmbito do Município de tVlairiporã;

b) promover estudos e reuniões com especialistas na área de Segurança
Pública e ttlobilidade Urbana, juntamente com a sociedade civil, sobre criminalidade,
segurança pública e mobilidade urbana, propondo medidas necessárias às melhorias na
prevenção e proteção da comunidade sob os mais diversos seguimentos;

c) atuar junto às esferas dos governos Estadual e Federal, a fim de
implementar a política de Segurança Pública e Mobilidade Urbana no município;

d) receber reclamaçÕes, denúncias e elogios sobre as necessidades relativas
à Segurança Pública e tMobilidade Urbana lt/unicipal; e

e) emitir pareceres e adotar medidas cabíveis na esfera de suas atribuiçôes."
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Art. 30 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

ME BARBOSA

Presidente

Registrado e publicado na secretaria da câmara municipal, em 4 de agosto de 2Q21
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MARIA ISABEL MAZZILLI COSTA
Di retora Admin istrativa
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uosÉ ApAREctDo pEREIRA DE cARVALHo
Diretor Jurídico
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