
RESOLUÇÃO Nº 4, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016 

  

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 

DA FRENTE PARLAMENTAR 

DO COOPERATIVISMO 

JOSEENSE NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS. 

  

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS aprova a 

seguinte Resolução: 

  

Art. 1º Fica criada a Frente Parlamentar do Cooperativismo Joseense, 

com o objetivo de apoiar, incentivar e desenvolver o setor cooperativista no 

Município. 

  

Art. 2º As competências e o funcionamento da Frente Parlamentar de 

que trata o art. 1º serão definidos em regimento próprio. 

  

Art. 3º A Frente Parlamentar será composta de forma pluripartidária, 

por Vereadores que a ela aderirem voluntariamente com assento na Câmara 

Municipal de São José dos Campos, que terão mandato, de dois anos, podendo 

somente uma recondução e nomeados por ato do Presidente da Câmara, dentro do 

prazo de quinze dias, a partir da promulgação desta Resolução. 

  

Art. 4º A Frente Parlamentar será dirigida por um 1º Coordenador e 

o 2º coordenador, que serão eleitos por seus pares. 

  

Parágrafo Único. Fica assegurado que o primeiro mandato da 

coordenação desta frente será o autor da referida propositura como 1º 

coordenador. 

  

Art. 5º Fica assegurada a participação da sociedade em todos os 

eventos realizados pela Frente que utilizará todas as formas de publicidade 

permitidas em lei para a divulgação dos trabalhos. 

  

Parágrafo Único. As reuniões da Frente Parlamentar serão públicas 

e ocorrerão periodicamente, nas datas e locais estabelecidos por seus membros. 

  

Art. 6º Os relatórios das atividades da Frente, com sumário das 

conclusões de cada uma das reuniões, simpósios, debates, seminários, visitas de 

campo ou encontros, serão publicados pela Câmara Municipal de São José dos 

Campos e providenciadas edições separadas em número suficientes para atender a 

demanda dos setores interessados. 

  

Art. 7º As atividades da Frente farão parte integrante do sitio na 

Câmara Municipal de São José dos Campos na rede internacional de comunicações 

por computadores (Internet). 

  

Art. 8º As despesas decorrentes desta resolução correrão por conta 

de dotações próprias consignadas no Orçamento. 

  

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Plenário "Mario Scholz", 03 de novembro de 2016. 

  

Registre-se e publique-se. 



  

VER. SHAKESPEARE CARVALHO 

PRESIDENTE 

    

VER. DILERMANDO-DIÉ VER. ROGÉRIO CYBORG 

1º VICE-PRESIDENTE 2º VICE-PRESIDENTE 

    

VER. WILLIS GOULART VERª. AMÉLIA NAOMI 

1º SECRETÁRIO 2ª SECRETÁRIA 

  

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São 

José dos Campos, aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

dezesseis. 

  

MARINA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA 

SECRETÁRIA GERAL 

  

Processo nº 3409/2015 

Projeto de Resolução nº 03/2016 

Autoria: Rogério Cyborg 

  

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de 

São José dos Campos. 


