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Nobres Pares"

Apresento à consideração dos nobres colegas, o incluso projeto de lei, que Institui no
Calenddrio Ofrcial do Município o "Dia do Bombeiro Civil", a ser comemorado,
anualmente, no dia 7 de setembro, para apreciação e posterior deliberação de vossas

excelências.

Atenciosamente.

L I ANTAS

As Suas Excelências os Senhores.
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Na ceÍeza de poder contâr com a imprescindível atenção e colaboração de todos.

subscrevo-me.

J

e



3tr
Câmara 9ví-unicipaf fe fuLarrrporaX

lEsta[o [e São Qaufo

Senhor Presidente.

O surgimento do bombeiro profissional civil no Brasil, data da década de 1960
(como voluntário desde 1835), quando sua presença se tomou imprescindiveI na indústúa
automobilística para a prevenção e combate aos constantes riscos de incêndio que

ameaçavam não só o patrimônio das empresas, mas também seus trabalhadores.

O bombeiro civil é um profissional treinado e equipado para atuar.

prioritariamente, na prevenção e preparação para emergências e na resposta aos desastres,

de forma a reduzir seus impactos e consequências. Para tal, buscam eliminar situações

de risco e executam salvamentos terrestres, aquíticos e em altura, protegendo pessoas e

patrimônios de incêndios, explosões, vazaÍnentos, afogamentos ou qualquer outra
emergência. Também faz parte das atividades dos bombeiros civis a realização de cursos

e campaúas educativas, formando e treinando equipes, brigadas e corpo voluntifu-io de

emergência.

De acordo com a Lei n" 11.901, de janeiro de 2009, que regulamenta a profissão

de Bombeiro Civil, sua atuação estií prevista com os corpos de Bombeiros Militares,
sempre coordenados, nessas situações, pelas corporações militares.

Essa é uma forma justa. em homenagem e reconhecimento de toda a sociedade

mairiporanense ao valoroso trabalho desses profissionais que é proteger a vida e o bem-
estar da sociedade.

Plenário "27 de Março", 1" de agosto de 2017 .
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PROJETO DE LEI N" 53 DE 2OI7

Institui no Calendário OJicial do Município o "Dia

do Bombeiro Civil", a ser comemorado,

anualmente, no dia 7 de seÍembro.

(Autor: Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas)

A CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÀ APROVA:

Art. lo Fica instituído no Calendrário Oficial do Município de Mairiporã, o "Dia
do Bombeiro Civil".

Parágrafo único. O "Dia do Bombeiro Civil" será comemorado anualmente. no

dia de 7 de setembro.

Art. 2' O *Dia do Bombeiro Civil" tem por objetivo comemorar a respectiva data,

ocasião em que poderá ser realizada a seguinte programação:

I - debates e palestras com profissionais da área, conscientizando a população
sobre segurança contra incêndios nas edificaçôes em geral;

II - homenagens aos bombeiros civis do município.

Art.3'Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.

Plenário "27 de Março", 1' de agosto de 2017 .
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Trâmiaê do Processo No 7A9/2017 - Documento No 53/2O17

rIPO DO DOCUMENTO leeo:ero oe ler

ASSUNTO
t:

nstitui no Calendário Oficial do lvlunicípio o "Dia do Bombeiro Civil", a ser
omemorado, anualmente, no dia 7 de setembro.

ATJTO R: p uven ildo de Oliveira Dantas

DATA 3/A/2O77 - 9:22 lsrruacÀo ABERTO

RE M ÊfENÍE Diretoria lu ríd ica
t.

ESTINATARIO Comissão de Justiça, Legislação e
Redação

DESCRIçAO NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER
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Parecer ao Projeto de Lei n" 53/2017, que Institui no Calendário Oficial do Município
o "Dia do Bombeiro", a ser comemorado anualmente no dia 7 de setembro.

I _ RELATORIO

O Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas propõe a

matéria em tela que institui no Calendririo Of,rcial do Município o "Dia do Bombeiro",
a ser comemorado anualmente no dia 7 de setembro.

II. VOTO DO RELATOR

constitucionar, podendo 
" 

r"oâ,..!!ll,lilí" r?'r"fl"r."1H,I1,,,1.?Í]' 
regimentar e

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão qualquer
óbice as normas legais, regimentais e constitucionais que disciplinam o objeto da
propositura.

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e lógico
a mesma se encontra perfeita.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela sua
constitucionalidade e legalidade.

E o meu parecer.

Man Ruiz

/Nlrr

Re r

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA, LEGISLACÃO E RE,DACÃO

Plenário "27 de março" ,22 de agosto de 2017 .
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A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 22 de agosto
de 2017, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela
aprovação do Projeto de Lei no $nlfi . Quanto ao mérito cabe aos Seúores
Vereadores a decisão final. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente
Ata, que vai devidamenle assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes os Senhores
Vereadores: Antonio Aparecido Barbosa da Silva, Manoel Ricardo Ruiz e Valdeci
Femandes

Plenário "27 de março", 22 de agosto de 2017 .
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Oficio n" 8212018
Mairiporã, 7 de março de 201 8

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 5u Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO DE
LEI N" 53/2017, que Institui no Calendário Ofcial do Município o "Dia do Bombeiro Civil",
a ser comemorado, anualmente, no dia 7 de setembro,

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente Lei, dentro do prazo
legal, transmitimosJhe, cópia autêntica do mencionado Projeto.

Respeitosamente,

M O SANTOS

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura Municipal de Mairiporã

DLP/
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Institui no Calendário Oficial do Município o "Dia
do Bombeiro Civil", a ser comemorado,

anualmente, no dia 7 de setembro.

A CÀMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA APROVOU:

Art. l' Fica instituído no Calendiirio Oficial do Município de Mairiporã, o "Dia
do Bombeiro Civil".

Parágrafo único. O "Dia do Bombeiro Civil" será comemorado anualmente, no
dia de 7 de setembro.

Art. 2" O "Dia do Bombeiro Civil" tem por objetivo comemorar a respectiva data,

ocasião em que poderá ser realizada a seguinte programação:

I - debates e palestras com profissionais da iírea, conscientizando a população

sobre segurança contra hcêndios nas edificações em geral;

II - homenagens aos bombeiros civis do município.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pleniirio "2T deMuço",7 de março de 2018.
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AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI N'53 DE 2017

(Autor: Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas)
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FOLHA DE VOTAÇAO
Reunião Ordinária 41 Reunião
Item L"-_ ( ) do Expediente Processo

( 1) da Ordem do Dia

Obieto da Votacão Resultado da Votâc6o

( ) Rejeitado
({ Aprovado em Discussão Unica
( ) Aprovado com Emendas
( ) Aprovado em lu Discussão e Votação
( ) Aprovado em 2'Discussão e Votação
( ) Aprovado em Regime de
( ) Aprovado na forma do Substitutivo
( .1 Nào alcançou "quorum" para aprovação
( ) Rejeitado o Veto
( ) Mantido o Veto
( ) Outro

) Outro

Sim Nâo Aus€n te

o

Alexandre dos Santos PPS Y
Antonio Aparecido Barbosa da Silva PSDB x
Carlos Augusto Forti PTB í
Cícero Pereira dos Santos PSC )(
Doriedson Antonio da Silva Freitas REDE
Ricardo Vieira da Silva PSDB
Juvenildo de Oliveira Dantas PV
Marcio Alexandre Emidio de Oliveira PSD
Marco Antonio Ribeiro Santos PSDB
Manoel fucardo Ruiz PSD
Ricardo Messias Barhosa PSDB K
Valdeci Femandes PV r
Wilson Rogerio Rondina PSC x
TOTAL (-)4-

Observação

) Prcjeto de Emenda à Lei Orgânica do Municipio

) PÍojeto de Lei Complementar

)(1 Projeto de Lei Ordinária

) Projetô de Decreto Legislativo
) Projeto de Resolução

) Substitutivo

) Emenda Aditiva
) Emenda Modificativa
) Emenda Substitutiva

) Emenda Supressiva

) Subemenda

) Redação Final

) Veto

) Parecer Prévio

) Requerimento

) Moção

ar "27 de Março", A G de
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PBEFEITUBÀ MUNIGIP.ü.t DE M.*JRIPOBÀ
ESTADO DE SÁO PAULO

Oficio n" 009/201 8

Presidente.

A Sua Excelência

Presidente da C
Mairiporã SP.

de 2018.
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Por ordem do Senhor Prefeito Municipal,

ANIONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, encaminhamos a Vossa Excelência cópia das

Leis n"s 3.741, 3.742, 3.743, 3.744, 3.745. 3.746 e 3.747/2018, para constar dos

arquir os dessa digna Casa de Leis.

Atenciosamente,

CANELLA
Diretora Administrativa


