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Mairiporã,3 de maio de 2018.

Encaminhe-se a(s) Comissão(ôes)

Justiça, Legrslação e Redação-
Finanças e Orçamento--
Obras e Servrços PÚblrcos--_
Educaçã0, Cultura e Esportes-
Plônej. Uso ocup. Pôrc. do Solo e l'leo Amb.-
Desenv. Econômrco e Tunsmo--_

i11Í :, f ,,1 19:11'_ §:: iãtÊ
vice Presidente

Apresento à consideração dos nobres colegas, o incluso projeto de lei, que Dispõe

sobre a instituição da transição democrática de governo no ômbilo municipol para o cargo

de prefeilo e dá oulras providências, para apreciação e posterior deliberação de vossas

excelências.

Na certeza de poder contâr com a imprescindível atenção e colaboração de todos,
subscrevo-me.

Atenciosamente,

DORIEDSON SILVA FREITAS

Vereador (REDE SUSTENTABILIDADE)
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As Suas Excelências os Senhores,

vEREADoRES »e cÂNre,nq, MUNICTpAL or vrelnrponÃ

Nobres Pares.
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Nobres Pares.

Tradicionalmente os períodos de transição administrativa são marcados por

desmandos e o novo prefeito tem que assumir a gestão sem informações e sem recursos,

dificultando ainda mais a implantação de um novo plano de govemo.

O projeto de lei que ora apresento à elevada apreciação dos nobres pares institui a

"Transição Democrática de Govemo" em nossa cidade, dispõe sobre a forma republicana de

o atual prefeito passar a faixa de prefeiÍo sem que a cidade tenha que parar seus projetos,

evitando a descontinuidade das ações e políticas públicas e melhorar a viabilidade de

implantação do programa de govemo do prefeito eleito.

A transição governamental é o processo que objetiva propiciar condições para que o

candidato eleito para o cargo de prefeito possa receber de seu antecessor todos os dados e

informações necessários ao conhecimento do órgão e à implementação do programa do novo

governo.

Esse período de transigão governamental vai da proclamação do resultado das

eleições até a posse do prefeito eleito.

Nada mais justo, pois, que esta Casa de Leis delibere favoravelmente ao presente

projeto de lei, para o que espero contar com o irrestrito apoio de todos os nobres pares.

Plenário "27 de Março", 3 de maio de 2018.

DORIEDSO ONI DA SILVA FREITAS

Vereador (REDE SUSTENTABILIDADE)

GV/DLP

EXPOSICÃO DE MOTIVOS
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(Autor: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

A CÀMARA MUNICIPAL DE MAIRIPOfuI APROVA:

Art. l' Fica instituída no Município de Mairiporã a transição democrática de
governo.

Parágrafo único. Transição democrática de governo é o processo que objetiva
propiciar condições para que o candidato eleito para o cargo de prefeito municipal possa

receber de seu antecessor todos os dados e informações necessiírios à implementação de seu

programa de govemo, inteirando-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem
a administração pública local, permitindo ao eleito a preparação dos atos a serem editados
após a posse.

Art. 3' Serão observados na transição democrática de governo os princípios da
legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade.

Parágrafo único. A transição democrática de governo favorecerá o interesse público
da coletividade pela continuidade da prestação dos serviços públicos municipais.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, dependendo de decreto do Poder Executivo para concretizar seus efeitos.

Plenârio "27 de Março", 3 de maio de 201 8.

DORIEDSON A SILVA FREITAS

CV/DLP

Vereador (REDE SUS ENTABILIDADE)

Esta[o [e Sao ?aufo

PROJETO DE LEI N" 126 DE 2018

Dispõe sobre a instiÍuição da lransição
democrótica de governo no ômbito
municipal pora o cargo de prefeito e dá

outras providências.

Art. 2" O processo de transição democrática de govemo dependerá da proclamação
do resultado oficial das eleições pela Justiça Eleitoral.
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Webmâil :: cópiâ proietos dê lei nos 126, 127118 e proieto lei complêmentâr no 13/18

cópia projetos de lei nos 126, 127/LA e projeto lei
complementar no 13/ 18
< protocolo@camara mairipora.sp.gov. br> lâ
alexandre boava < alexandreboava@camaramairipora.sp.gov.br> &, Antonio Ap.
Barbosa da Silva <tonhe@camaramairipora.sp.gov. br>.&, carlos augusto forti
< gusto@camaramairipora.sp.gov.br>D, cicero pereira dos santos
< pastorcicero@camaramairipora.sp. gov. br> lâ, doriedson antonio da silva freitas
< dori@ca mara mairipora.sp.gov. br> b, dr.ricardo
< d r. ricardo@camaramairipora.sp.gov. br>.à, Nil
<vereadornil@camaramairipora.sp.gov.br>&, marcinhodaserra
< marcinhodaserra@camaramairipora.sp. gov,br>lA, marcoantonio
< marcoantonio@camaramairipora.sp.gov. br> Ia, Manoel Ricardo Ruiz
<chinaoruiz@camaramairipora.sp.gov.br>8, Ricãrdo Messias Barbosa
<ricardobarbosa@camaramairiporâ.sp.gov.br> trb, Valdeci
<valdeciàmerica@camaramairipora.sp.gov.br> ra, wilsom Rogério Rondina
<wilsomsorriso@camaramairipora.sp.gov.br>D
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proj 126. pdf. pdf (1.6 MB)
proj 127.18. pdf. pdf ( 1.5 MB)
projlecomp.13.18. pdf. pdf (9.4 MB)

https://webmail'seguro.com.bÍ/camarâmairipora.sp'gov'br/?-tâsk=mail&-action=print&-uid=3349&-mbox=lNBOx-enviadas
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ÀSSUNTO: lDispõe sobre a instituiçào de transição democrática de governo no âmbito
lmunicipal para o cargo de prefeito, e dá outras providências.

ÀUTOR: lOoriedson Antonio da Silva Freitas
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Item o ) do Expediente

) da Ordem do Diary
Obieto da Votacão

( ) Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Municipio (

( ) Projeto de Lei Complementar (

1.f.1 Rrojeto de Lei Ordinária (

1r ) Projeto de Decreto Legis)ativo (

( ) Projeto de Resolução (

( ) Substitutivo (

( ) Emenda Aditiva (
( ) Emenda Modificativa (
( ) Emenda Substitutiva (
( ) Emenda Supressiva (

( ) Subemenda (
( ) Redação Final
( ) Veto
( ) Parecer Prévio
( ) Requerimento
( ) Moção

FOLHA DE YOT CÁO
Reunião Extr
Processo no

Resultado da Votlcão

) Rejeitado

/ ) Aprovado em Discussão Única

) Aprovado com Emendas

) Aprovado em lo 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

a

( ) Outro

Observação:

AusentcSim Nii o

,1PPSAlexandre dos Santos
PSDB Iareçido Barbosa da SilvaAntonio
P-TB ><Carlos.Augusto Forti
PSC xxREDEDoriedson Antonio da Silva Freitas
PDT xEssio Minozzi Junior

ÉJuvenildo de Oliveira Dantas PV
Manoel Ricardo Ruiz PSD /
Níarcio Alexandre Emidio de Oliveira v
Marco Antonio Ribeiro Santos PSDB {
Ricardo Messias Barbosa PSDB

IValdeci Femandes
Wilson Roserio Rondina PSC u
TOTAL
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Cicero Pereira dos Santos
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PV



._t

'I

g

I
Câ.mara

lEstalo [e São rPaufo

Oficio n" 451/2019

Mairiporã, 26 de juúo de 2019

Ercelentíssimo Senl.ror Prefeito NÍunicipal,

Comunicamos que na 21'Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO DE LEi
n' 126/2018, que Dispõe sobre a instituição de transição democráÍica de governo no âmbito
ntunicipal para o cargo de prefeito, e dá outras proyidências.

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

Respeitosamente,

o SIÂS BARBOSA
dentePres

A Sua Excelência o Senlor
ÀNTONIO SHIGUE}'I]KI AIACYDÁ
Prefeitura Municipal de Mairiporã

DLP/
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aurócRaro Do pRoJETo DE r,EI N'126 DE 2018

Dispõe sobre a instituição da transição
democrática de governo no âmbito
municipal para o cargo de prefeito e dá

oulras providências.

(Autor: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

a cÂirlana MUNICIpAL or ulmrponÃ ApRovou:

Art. 1' Fica instituída no Município de Mairiporã a transição democrática de
governo.

Parágrafo único. Transição democrática de govemo é o processo que objetiva
propiciar condições para que o candidato eleito para o cargo de prefeito municipal possa

receber de seu antecessor todos os dados e informações úecessários à implementação de seu

programa de governo, inteirando-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem
a administração pública local, permitindo ao eleito a preparação dos atos a ser editados após
a posse.

Àrt. 2" O processo de transição dernocrática de govemo dependerá da proclamação
do resultado oficial das eleições pela Justiça Eleitoral.

Art. 3" Serão observados na transição democrática de govemo os princípios da
legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade.

Parágrafo único. A transição dernocrática de governo favorecerá o interesse público
da coletividade pela continuidade da prestação dos serviços públicos municipais.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contriirio, dependendo de decreto do Poder Executivo para concretizar seus efeitos.

Plenário "27 deMarço",26 dejunho de2019.
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