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Mairiporã. 08 de agosto de 2017 .

Nobres Pares-

Apresento as Vossas Excelências o incluso projeto de lei, que "Dispõe sobre

a alteraçâo das Leis Municipais n" 1.743. de 28111196 e n" 2.122, de l2ll l/01 e revoga

mencionados dispositivos legais."

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

consideração e apreço.

Atenciosamente.

r[t[],
DÊNIL ANTAS

dor

As Vossas Excelências, Senhores,

Vereadores da Câmara Municipal de Mairiporã

Mairioqrâ - SP.
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A propositura ora apresenta visa, antes de tudo, promover a Feira de

Artesanato e divulgar os produtos dos artistas mairiporanenses.

É de suma impoÍância e relevância que enalteçamos os trabalhos dos nossos

artistas locais, muitas vezes esquecidos e relegados ao esquecimento.

Por outro lado, embora a Feira de AÍesanatojá esteja oficializada, bem como
a data em comemoração ao Artista Mairiporanense, como as leis são antigas, houve a
necessidade de adequá-las para a realidade atual.

Pelos motivos apresentados, solicito aos nobres vereadores dessa Egrégia

Casa Legislativa a aprovação do presente projeto, diante do caráter relevante vislumbrado.
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PROJETO DE LEI N'55 DE 2017

"Dispõe sobre a alteração das Leis Municipais n" I .743, de 28ll I /96 e n' 2.122. de

l2l1'll0l e revoga mencionados dispositivos legais."

(Autor: Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas)

A Câmara Municipal de Mairiporã A P R O V A:

Art. 1' As Leis Municipais n' 1.743, de 28111196 e no 2.122, de l2llll0l
passam a vigorar com a seguinte redação:

'/AÉ. 1' Fica oficializada a "Feira de Artesanato de Mairiporã", evento a ser

realizado nesta cidade todos os domingos de cada mês, conforme os critérios estabelecidos
entre a Prefeitura Municipal de Mairiporã e os organizadores interessados. //

Art. 2' O evento mencionado no caput do art. lo poderá se desenvolver
durante toda a semana correspondente, podendo 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' Fica designada a segunda sexta-feira do mês de maio de cada ano para

comemoração do "Dia do Artista Mairiporanense".

AÍ. 4' O evento orâ instituído passará a constar do calendário oficial do
Município de Mairiporã.

AÉ. 5' As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por
conta de verba própri4 consignada no orçamento vigente, suplementada, se necesúrio.

Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as Leis Municipais no I .743, de 28/11/96 e o' 2.122, de l2/lll01 .

Plenário *27 de Março". 08 de agosto de 201 7
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COMISSAO P DE I LE LA Ã E REDA ÃI

Parecer ao Projeto de Lei n" 55/2017, que dispõe sobre a alteração das Leis Municipais
n' 1.743, de 28lll196 e no 2.122. de l2l11l0l e revoga mencionados dispositivos legais.

r -Rr,laróruo

O Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas propõe a

matéria em tela que altera as leis municipais acima mencionadas.

II. VOTO DO RELATOR

constitucionar, podendo 
" 
."oL.f!?l'lil,,1i?jl'l'r,#,|,Tl",::ff'' 

regimentar

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.

Pleniirio "27 de março", 22 de agosto de 2017 .

Ma Ruiz
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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 n' 5512017. Quanto ao mérito cabe aos Senhores
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 201 7
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Art. l' Fica suprimido o art. 5' do mencionado projeto

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

Plenário "27 de Março", l1 de setembro de 2017
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Reunião
Item ( ) do Expediente

Ç') da Orden do Dia

da Vota ao

) Projcto dc Emenda à Lei Orgtuica do Municipio (

) Projeto de Lei Complementar (

) Projeto de Lei ordinária (

) Projeto de Decreto Legislativo (

) Projeto de Resolução (

) Substitutivo (
) Emenda Adiüva (
j Emenda Modificativa 1 (

) Emenda Substitutiva (

) Emenda Supressiva (
) Subemenda (
) Redação Final

) Veto

) Parecer Prévio

) Requerimento

) Moção

) Outro

trstu{D de Sao@@utCI

/4 FOLHA DE YOTAÇÃO
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) Rejeitado

;Q Aprovado em Discussão Única
' ) Aprovado com Emendas

) Aprovado em l'Discussão e Votação

) Aprovado em 2" Discussão e Votação

7

) Aprovado em Regime de

) Aprovado na forma do Substitutivo

) Não alcançou "quorum" para aprovação

) Rejeitado o Veto

) Mantido o Veto

) Outro
(
(
(
(
(
(
(
(

Observação:

Ausente
Alexandre dos Santos PPS

AntoDio A cido Barbosa da Silva
Carlos Au sto FoÍi

Doriedson Ántonio da Silva Freitas REDE
PSDB

Juvenildo de Oliveira Dantas PV

Marco Antonio Ribeiro Santos PSDB

Ricardo Messias Barbosa PSDB

Wilson Ro rio Rondina PSC
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Valdeci Femandes PV
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ne n.qcÃo FINAL Do pRoJETo DE LEI N.55 DE 2017

Dispõe sobre a alteração das Leis
Municipais n' 1.743, de 28 de novembro de
1996 e n'2.122, de l2 de novembro de 2001
e revoga mencionados dispositivos legais.

A CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA APROVA:

Art. 1' As Leis Municipais n" 1.743, de 28lll196 e n" 2.122, de l2llll0l
passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. l" Fica oficializada a "Feira de Artesanato de Mairiporã", evento a ser
realizado nesta cidade todos os domingos de cada mês, conforme os critérios estabelecidos
entre a Prefeitura Municipal de Mairiporã e os organizadores interessados.

AÍ. 2" O evento mencionado no caput do art. l' podeni se desenvolver
durante toda a semana correspondente, podendo 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.

AÍ. 3' Fica designada a segunda sexta-feira do mês de maio de cada ano para
comemoração do "Dia do Artista Mairiporanense".

Art. 4' O evento ora instituído passará a constar do calendário oficial do
Município de Mairiporã.

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as Leis Municipais n' 1.743, de 28111196 e n" 2.122, de l2llll0l.

Plenârio "27 de Março", I3 de março de 2018.
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( . ) Projeto de Lei Complementar
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Alexandre dos Santos PPS

Antonio A cido Barbosa da Silva
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Marco Antonio fubeiro Santos PSDB
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Oficio n" 10412018

Mairiporã, l4 de março de 201 8

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 6" Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO DE
LEI N' 55/2017, que Dispõe sobre a aheração das Leis Municipais n' 1.713, de 28 de
novembro de 1996 e n' 2.I22, de l2 de novembro de 2001 e revoga mencionados dispositivos
legais.

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

Respeitosamente,

MARC SANTOS

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Pre feitura Municipal de Mairiporã
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AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI N'55 DE2OI7

Dispõe sobre a alteração das Leis
Municipais n" 1.743, de 28 de novembro de

1996 e n'2.122, de 12 de novembro de 2001
e revoga mencionados dispositivos Iegais.

(Autor: Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas)

A CAMARA MUNICIPAL DE NtrAIRIPORA APROVOU:

Art. l' As Leis Municipais n' 1.743, de 28111196 e no 2.122, de'l2l1l/01
passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. l" Fica oficializada a "Feira de Artesanato de Mairiporã", evento a ser

realizado nesta cidade todos os domingos de cada mês, conforme os critérios estabelecidos

entre a Prefeitura Municipal de Mairiporã e os organizadores interessados.

Art, 2" O evento mencionado no caput do art. lo poderá se desenvolver

durante toda a semana correspondente, podendo 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" Fica designada a segunda sexta-feira do mês de maio de cada ano para

comemoração do "Dia do Artista Mairiporanense".

Art, 4" O evento ora instituído passará a constar do calendário oficial do

Município de Mairiporã.

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

as Leis Municipais n' 1.743, de 28/l 1196 e n' 2.122, de 12/lll0l .

Plenário "27 deMaryo",14 de março de 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOftA

ESTÁDO DE SÃO PÀULO

Oficio no 01712018

Mairiporã, 04 de abril de 201 8.

Seúor Presidente,

Por ordem do Seúor Prefeito Municipal,

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, encaminhamos a Vossa Excelência cópia das

Leis n"s 3.748 e 3 .7 4912018, para constar dos arquivos dessa digna Casa de Leis.

Atenciosamente,

ROSELI
eo.»{-!-&
BERTUCCI CANELLA

Diretora Administrativa

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

0aniela Leal

oficial Legiglativo
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