
a

Câmara Uví-unicipat fe foíompor{
lEstafo [e Sao Qaufo

Mairiporã. 08 de agosto de 201 7.

Nobres Pares.

Apresento as Vossas Excelências o incluso projeto de lei, que Institui no

calendrírio oficial do Município de Mairiporã o evento "Festa de Tradições Nordestinas" para

apreciação e posterior votação.

Contando com o parecer favorável dessa ilustre casa, reitero protestos de

consideração e apreço.

Atenciosamente.
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As Vossas Excelências, Senhores.

Vereadores da Câmara Municipal de Mairiporã

Maillpprã- SP.
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A propositura ora apresenta visa, antes de tudo, atender e promover os anseios

da população nordestina, instituindo no calend:írio oficial do Município de Mairiporã a

"Festa de Tradições Nordestinas", como festa folclórica e popular da cultura brasileira.

O Município de Mairiporã, nas últimas décadas teve um aumento da

população nordestina, motivo pelo qual merece essa homenagem, relembrando o estado de

origem, e trazendo para Mairiporã um pouco da cultura que lá ficou.

Além das músicas regionais, teú banacas com comidas típicas das regiões

Norte e Nordeste, trazendo à população momentos de alegria, entretenimento e lazer num

ambiente familiar.

A "Festa de Tradições Nordestinas" é um conjunto de valores.

comportamentos e estilos de vida, pois cultura é fundamental na formação humana.

No Brasil, a dança é um dos pontos mais fortes da cultura. Conhecido por seu

povo alegre e entusiasmado, o País possui os estilos mais variados e significativos, como
produto de uma grande difusão cultural.

A "Festa de Tradições Nordestinas", mesmo diante das grandes dificuldades
que se apresentam em nível nacional, não se deixa abater, nem tampouco perder sua

imporiância h istórica.

O objetivo da "Festa de Tradições Nordestinas é influenciar a atuação do
poder público e de toas sociedade frente à violência.

Pelos motivos apresentados, solicito aos nobres vereadores dessa Egrégia
Casa legislativa a aprovação do presente projeto, diante do caráter relevante vislumbrado.

.ILVE\IL BT,,",JDANTAS
Vereador>/

EXPOSICÃO DE MOTIVOS
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PROJETO DE LEI N'54 DE 2OT7

Institui no calendário oficial do Município de Mairiporã o evento "Festa de Tradiçôes
Nordestinas."

(Autor: Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas)

A Câmara Municipal de Mairiporã A P RO VA:

Art. l' Fica instituído o evento "Festa de Tradições Nordestinas" no âmbito
do Município de Mairiporã, a ser comemorada conforme os critérios estabelecidos entre a

Prefeitura M unicipal de Mairiporã e os organizadores interessados.

Art. 2" O evento mencionado no caput do art. l'poderá ser realizado no

espaço de eventos do Parque Linear. bem como de forma itinerante em praças de diversos

bairros do município. sempre com prévia autorização do Poder Executivo.

Art. 3' O evento ora instituído passará a constar do calendário oficial do

Município de Mairiporã.

Art. 4' As despesas decorrentes da execução da presente lei correrào por

conta de verba própria, consignada no orçamento vigente. suplementada, se necesúrio.

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as

d isposições em contrário.

Plená@É2ZdqMarço",08 de agosto de 2017.
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09/08t2017 Webmârl :: cópia proletos n's 54 e 55/17 e ala 22" reunrão 17

cópia projetos nos 54 e 55/17 e ata 22a reunião 17.
< protocolo@cama rama iripora. sp.gov. br> la
alexandre boava < alexa nd reboavã@ca maramãiripora. sp.gov. br> rà, Antonio Ap
Barbosa da Silva <ton he@camaramairipora.sp.gov. br>.b, carlos augusto forti
<g usto@camaramairipora.sp.gov. br> rã, doriedson antonio da silva freitas
< d o ri @ ca ma ra ma i ri pora. s p. gov. b r > Ii,, d r. rica rdo
<dr. rica rdo@camaramâiripora.sp. gov. br> rá, Fernando Rachas Ribeiro
<d rna ndo@ca marama iripora.sp. gov. br> rá, Nil
<vereadorn il@camara mairipora. sp.gov. br> r2, marcinhodaserra
< marcinhodaserra@cama ramairipora. sp.gov. br> &., marcoantonio
< marcoa nton io@cama ramairipora. sp. gov, br> 13, lvlanoel Ricardo Ruiz
< chinaoru iz@cama rama iripora.sp.gov. br> .tj, Ricardo Messias Barbosa
<ricardobarbosa@camaramairipora.sp. gov, br> I3, Valdeci
<valdeciamerica@camaramairipora.sp. gov.br> &, Wilsom Rogério Rondina
<wilsomsorriso@camaramairipora.sp. gov.br>ra.
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comrssÂo pERMANENTE DE JUSTTCA, r-rcrst-,q.ÇÃo e ns»ncÃo

Parecer ao Projeto de Lei n' 5412017, que Institui no Calendário Oficial do Município
de Mairiporã o evento "Festas de Tradições Nordestinas".

I-RELATORIO

O Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas propõe a

matéria em tela que institui no Calendario Oficial do Município de Mairiporã o evento
"Festas de Tradições Nordestinas".

II- VOTO DO RELATOR

constitucionar, podendo "."ot r!!?3,?ili" r"d?;tl"r,#"l,fl",L'iÍ' 
regimentar e

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão qualquer
óbice às 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.

Plenririo "2T de março",22 de agosto de 2077.

Manoe Ruiz
Rel tor
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conrrssÃo pERMANENTE DE JUSTICA. I-BctsrlcÂo r RroacÃo

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 5412017 . Quanto ao mérito cabe aos Seúores
Vereadores a decisão final. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente
Ata, que vai devidamente 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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Art. 1' Fica suprimido o art. 4" do mencionado projeto.

Art. 2' Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Pleniirio "27 de Março", I I de setembro de 2017 .

COMISSÃO DE JU

ANTONIO A VA
Vice-Presidente

MANOE
Sec
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EMENDA SUPRESSIVA N' I
AO PROJETO DE LEI N" 54/2017
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Obieto da Votação

(

) Projeto de Emenda à Lei Orgânicâ do Municipio (

) Projeto de Lei Complementar (

) Projeto de Lei Ordinária (

) Projeto de Decreto Legislativo (

) Projeto de Resolução (

) Substitutivo (

) Emenda Aditiva (

) Emenda Modificativa (
)Emenda Substitutiva (
jEmenda Supressiva f. (

) Subemenda (
) Redação Final

) Veto

) Parecer Prévio

) Requerimento

) Moçao

) Outro

( .) do Expediente
( !! da Ordem do Dia

Reuniào Extraordiqária
Yrocesson' ffy'

) Rejeitado

) Aprovado em Discussão Unica

) Aprovado com Emendas

) Aprovado em l" Discussão e Votação

) Aprovado em 2" Discussão e Votação

) Aprovado em Regime de

) Aprovado na forma do Substitutivo

; Não alcançou "quorum" para aprovaçâo

) Rejeitado ô Veto

) Mantido o Veto

) Outro

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Obserr.ação:

ÀusenteSim Nâo
Alexandre dos Santos PPS x

PSDB \l.Antonio Aparecido Barbosa da Silva
PTB {Carlos Augusto Forti

tLCícero Poreira dos Saatos PSC

Doriedson Antonio da Silva Freitas REDE É
fucardo Vieira da Silva PSDB /

PV vJuvenildo de Oliveira Dantas
PSDMarcio Alexandre Emidio de Oliveira

Marco Antonio Ribeiro Santos PSDB
\{anoel Ricardo Ruiz PSD {
Ricardo Messias Barbosa PSDB

PV {Valdeci Femandes
Wilson Rogerio Rondina PSC

o'ú
E

TOTAL

P ário "27 de Març"",2--V O"

l" ou rlo

B

f.stdfo fe Sao Qaufo

4_Reunião Ordinária
tten (lO

FOLHA DE VOTACÁO

Resultâdo dâ Votâcão

\4



il
&

Câmara fuÍ-unictpat f,e fuÍairtpora
E^rtafo fe São Qaulo

ff;llgl,'

Í

) Projeto de Emendâ à Lei Orgânica do Municipio

) Projeto de Lei Complementar

) Projeto de Lei Ordinária

) Projeto de Decreto Legislativo
) Projeto de Resolução

) Substitutivo

) Emenda Aditiva
) Emenda Modificativa
) Emenda Substitutiva

) Emenda Supressiva

) Subemenda

) Redação Final

) Veto

) Parecer Prévio

) Requerimento
) Moção

) Outro

Observação:

Resultâdo dâ Votâção

) Rejeitado

) Aprovado em Discussão Unicâ
) Aprovado com Emendas

) Aprovado em l" Discussão e Votação

) Aprovado em 2" Discussão e Votação

) Aprovado em Regime de

) Aprovado na forma do Substitutivo

) Não alcançou "quorum" para aprovação

) Rejeitado o Veto

) Mantido o Veto

) Outro

(
(y

) do Expediente

) da Ordem do Dia

Obicto da votacão

(
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(
(
(
(
(
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(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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Sim Não Ausente
PPS /.Alexandre dos Santos
PSDB xAntonio Aparecido Barbosa da Silva

Carlos Augusto Forti PTB *'fCícero Pereira dos Santos PSC

REDE xDoriedson Antonio da Silva Freitas
PSDB xfucardo Vieira da Silva xJuvenildo de Oliveira Dantas PV xMarcio Alexandre Emidio de Oliveira PSD
PSDBMarco Antonio Ribeiro Santos
PSD 'IManoel fucardo Ruiz
PSDB xRicardo Messias Barbosa

{Valdeci Fernandes PV
Wilson Rogerio Rondina PSC I
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TOTAL
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Oficio n" 671201 I
Mairiporã,28 de fevereiro de 2018.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente Lei, dentro do prazo
Iegal, transmitimos-lhe, cópia autêntica do mencionado Projeto.

Respeitosamente,

NIARC O SANTOS

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Preleitu ra Municipal de Mairiporâ

unicipaf f,e % at rporã

/:

TAN o d
Pres

DLP/

Estafo [e São (Paufo

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 4" Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO DE
LEI N' 5412017, que Institui no calendário ofcial do Município de Mairiporã o evento

"Festa de Tradições Nordestinas."
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AUTOGRÁFO DO PRO.IETO DE LEI N'54 DE 2017

Institui no calendário oficial do Município de

Mairiporã o evento "Festa de Tradições

Nordestinas. "

Q\g.1p1: Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas)

,q. cÂMARA MUNICIpAL or uamrponÃ ApRovou:

Art. l" Fica instituído o evento "Festa de Tradigões Nordestinas" no âmbito
do Município de Mairiporã, a ser comemorada conforme os critérios estabelecidos entre a

Prefeitura Municipal de Mairiporã e os organizadores interessados.

Art.2' O evento mencionado no caput do art. l" poderá ser realizado no

espaço de eventos do Parque Linear, bem como de forma itinerante em praças de diversos

bairros do município, sempre com prévia autorização do Poder Executivo.

Art. 3" O evento ora instituído passará a constar do calendário oficial do

Município de Mairiporã.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contriirio.

Plenário "27 de Março",28 de fevereiro de 2018.

MESA DIRETTVA

MARC O SANTOS

IAS BARBOSA

P
ANTON

RI
1" Sec rlo 2" Secretário
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REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 54 DE 2017

Institui no calendário oficial do Município de

Mctíriporã o evento "Festa de Tradições
Nordeslinas. "

(Autor: Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas)

.q. cÂN{A.RA MUNICIpAL »r nrlmrponÃ ApRovA:

Art. 1' Fica instituído o evento "Festa de Tradições Nordestinas" no âmbito
do Município de Mairiporã, a ser comemorada conforme os critérios estabelecidos entre a

Prefeitura Municipal de Mairiporã e os organizadores interessados.

Art. 2' O evento mencionado no caput do art. l'poderá ser realizado no
espaço de eventos do Parque Linear, bem como de forma itinerante em praças de diversos
bairros do município, sempre com prévia autorização do Poder Executivo.

Art. 3' O evento ora instituído passará a constar do calendário oficial do
Município de Mairiporâ.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Plenário "27 de Março",28 de fevereiro de 2018.

COMISSAO DE JUSTI LE o

D ES
Presidente

A E

A MANOELANTONIO
Vice-Presiden te Sec
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ESTÁDq DE sÃo P.4aLo

Ofício n' 007/2018

Mairiporã,09 de março de 2018.

Seúor Presidente,

Por ordem do Senhor Prefeito Municipal,

ANTONIO SHIGI-TEYUKI AIACYDA, encaminhamos a Vossa Excelência cópia das

Leis nos 3.73 5, 3.736,3.737,3.738, 3.739 e 3.74012018, para constar dos arquivos dessa

digna Casa de Leis.

Atenciosamente-

ROSELI ES BERTT]CCI CANEI,I-A
Diretora Administrativa

A Sua Excelência MARCO ANTONIO RIBEIRO SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã
Mairiporã - SP.
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