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Nobres Pares.

Brr

As Suas Excelências Senhores,

VEREADoRES na cÂpr.lRA MUNICIpAL DE

Mairioorã - SP.

A,lIMC

Finança s e orçame

Educaçã0, Cultura e EsPoÍtes
EE0bras e Serviços P
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Mairiporã, l9 de março de 20 I 9.

Encaminhe-se a(s)

lustrça, Legislôção e

RA ANTAS

Secretário

Reda(áo------
nto----------
úblicos-------
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Saúde e A
É

MairiPorã,

Vice Presidente

Apresento à consideração dos nobres colegas o incluso projeto de lei, que
"Dispõe sobre a alteração do art. l' da Lei Municipal n' 3.749, de 19/03118." , para apreciação
e posterior deliberação.

Contando com o parecer favorável de vossas excelências e com a total
aprovação, subscrevo-me,

Atenciosamente,

\ rltrr tnr,
JUVENILDO DE OL
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A presente propositura visa incluir na lei que oficializou a feira do artesanato
em Mairiporã a "economia criativa", que nada mais é do que o conjunto de negócios baseados

no capital intelectual e na criatividade. os quais geram valor econômico.

As indústrias criativas são divididas em 4 eixos principais:

o Patrimônio, que são os locais com foco na cultura e expressões culturais

tradicionais;

. Artes. o qual envolve artes visuais e artes dramáticas;

o Mídia. que compreende publicidade em mídia impressa e audiovisual;

o Criações Visuais. o qual conta com novas mídias, serviços criativos e design.

Apesar de muitos relacionarem a economia criativa unicamente às áreas de
comunicação, basta trabalhar com produção intelectual que agregue valor para estar inserido
nesse mercado, como os segmentos de arquitetura e moda, por exemplo.

E, um ponto em comum entre todos os profissionais que lazem parte da
indústria criativa está a possibilidade de empreender e aplicar os conceitos nas rotinas da nova
empresa ou startup ou mesmo no local ondejá se atua. ou seja. é uma chance de auxiliar na
ascensão da profissão. criar novas alternativas e se tornar referência no mercado.

EXPOSTÇÀ() r)E ITOTTVOS

Hoje em dia. quando se pensa em novos modelos de desenvolvimenlo, os
quais não tenham como destaque somente o crescimento econômico. a economia criativa não
pode deixar de ser Iembrada. pois seu objetivo é promover a união entre inovação. tecnologia.
cultura. criatividade e sustentabilidade.

A indústria criativa. como também pode ser chamada. ao mesmo tempo que
favorece a geração de renda, promove a diversidade cultural e o desenvolvimento humano.
O conceito, que engloba a criação, produção e distribuição de produtos e serviços pautados

na criatividade. só tem crescido no Brasil.

De acordo com o estudo publicado pela Firjan, a indústria criativa se

desenvolve em três categorias: a da indústria em si. as atividades relacionadas. as quais
auxiliam com materiais e serviços. e apoio, a qual contribui para o desenvolvirnento da
economia criativa de forma indireta.

Perfil dos profissionais da indústria criativa:
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PROJETO DE LEI N'2OO DE 2OI9

"Dispõe sobre a alteração do art. lo da Lei Municipal n"3.749, de l9103/18."

(Autor: Vereador 2'Secreúrio Juvenildo de Oliveira Dantas)

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

Art. l" O an. lo da Lei Municipal n'3.749, de l9103/18 passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Arí. l' Fica oficializada a "Feira de ArÍesanaÍo e Economia Criativo de
Mairiporã", evento a ser realizado nesta cidade todos os domingos de cada mês, conforme
os crilérios estabelecidos enlre a Prefeilura Municipal de Mairiporã e os organizadores
interessados. " (ÁC)

Art.2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.

Plenário "27 de Março", l9 de março de 2019.

DANTAS

retário
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LEI N" 3.7{9, DE 19 DÍ: MARÇO DE 2OI8

Dispõe sohre a alterqúo lds Lcis Mwicipais
n" 1.713. <le 28 da nowmhro de 199ó e n"
2.122, de 12 le novembro de ?Ol) I c revoga
,ncnciorrados disposiri\os legais,
(hojae dc Lci n' §5/2017 - tutotio do Nobre
t cQddor Jue.nlldo l. Ollveird Dontas)

O PREFEITO MI]NICIP.IL DE
MAIRIPORÃ, Sêf,hor ANTONTO SHIGUEYUKI AIÂCYDA, faz sahcr quc a Câmara
Municipal apror ou c eu sanciono e promulgo a scguintc Lci:

AÍL l' As l.eis Municipais n" 1.7.1i, dc
28 1I 96 e n" 2.122. de I2l I 1,0I passam a rigorar com a seguinte redação:

"Art. l" Fica ofefulizoda u "Feiro de
,.lr,esqnato de Moiriprã", 4e o o scr reolizdo nesto cidode lohJ os do,ningos de cada mês,

con-forme os crirÉrios eohHecidos enÚe o PreÍeilwa Múricipal de Muiriytrã e os

orga n i :od ore s i n túresdos- "
AÍ. 2o O cvcnto mencionado no capur do art. lo

podená se dcsenvolvcr durarúe toda I semana conespoÍldcÍlte. podendo ser reali?âdo no cspaço

de eventos do Prrq$ Linérr, bem como de foÍme itincranle em praç43 dc divrrsos bairros do
município. rãrprc com pÍévh a{oriração do Podcr Exccrliro-

AÊ 3' Fica designdâ â s€gur|d! scrta.Êira do
mà de maio dc cada ano paÍâ coÍremorâCo do -Dir do Ani$a Mairiporancnse".

Aí. 4'O eyento ora instituído pÀssaú a conslar
do calendário oficial do Município de Mairlpoú.

ArL 50 Esa lei €flrÍa €m vigor na data de sua
publicação. ficando revogadas as Leis Municipais n' | .'143. de2E!l I196 e n' l.l3?, dc l2l I I /01 .

Palácio Tibiriqí, l9 de de 1018.

ANTONIO S UKI AIACYDA
Municipal
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Sccrcária Municipal dÊ AdÍaioistrsçâo, Tecrologia e Modemiriçào

Dií€tora Administrarir a
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20/0312019 Locanrarl :: cópra de prolelos de lei nos 199, 200 e 201/'19

cópia de projetos de lei nos 199,2OO e2Ot/19
< protocolo@cama ramãiripora.sp. gov. br>
<alexandreboava@camaramairipora.sp.gov.br>, Antonio Ap. Barbosa da Silva
<tonhe@camaramaaripora,sp.gov. br>, < gusto@camaramairipora.sp.gov. br>,
< pastorcicero@camaramairipora.sp. gov, br>, doriedson antonio da silva freitas
< dori@camaramairipora.sp.gov. br>, <professoressio@camaramairipora.sp,gov.br>,
< vereadornil@camara mairipora.sp. gov. br>, Ma noel Ricardo Ruiz
< ch inaoruiz@camara mairipora. sp.gov. br>, marcinhodaserra
< marcinhodaserra@camaramairipora.sp.gov.br>, Marco Antonio
< marcoantonio@ca ma ramairipora.sp. gov. br> 3 mais...
20/03/2019 v:36

,a
Assunto

De

Para

Dôtà

proj2o1.19. pdf (4.1 MB)
proj200.19. pdf (2.0 MB)
proj 199.19. pdf (2.9 MB)

htlps //webmailseguro.com.br/camaramairipora.sp.gov.br/v2l?_task=mailE_aclion=prinl&_uid=3995&_mbox=lNEOX.enviadas&_oxtwin=1 1t1



2110y2419

TIPO DO DOCUT'IENTO PRO]ETO DE LEI

ASSUNTO Dispõe sobre a alteração do art. 10 da Lei Municipal no 3.749, de 19 de março de
2018. ( Feira de Artesanato)

AUTOR

OATA 2O/3/20t9 - L5i75 ABERTO

RFMETFNTF Procuradoria Ju rídica DESTINATARIO
Comissão de lustiça, Legisldção e
RedaÇão

D E SCRI çAO NOI,IEAR RELATORIA E EXARAR PARECER

7t'

'Deqro (ffi ftHDL e tHupDoE

l.rlFftr Arrn;o ftlr*, 5Ê^r"{

VêÍ€adoí - PPS

http.//1 92.1 68 1 .49/legrslatrvoweb/tramite.asp?pS€lecao=2&pTipoDoc:1&pTipoDocAux=O&pAno=2019&pNumero=2OO&pOrigêm=2 1t1

CÊCAM - Sistema de Consulta Lêgislativo

puvenildo de Oliveira Dantas

JsrrurçÀo
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Parecer ao Projeto de Lei n" 200/2019, dispõe sobre a alteração do aÍ. lo da Lei Municipal n"
3.749. de l9103/18.

r-RmaróRro

O Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas propõe a matéria em tela
alterando dispositivos da lei acima mencionada.

II. VOTO DO RELATOR

Municipar é concorrente. ,"f.,Ix",1'"oiT.:"i:-;:,:iiiffi[fiiX]ii.âT,i",11Hi""J:ffi:
encontra amparo legal, regimental e constitucional.

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão qualquer óbice às

normas legais, regimentais e constitucionais que disciplinam o objeto da propositura.

se encontra perfeita.

constitucionalidad" 
" 

l"gulidudDi,untt 
d' todo o exposto, este Relator opina pela sua

E o meu parecer

Plenário '27 de n.rarç 22 de março de 2019.o

N{:r Santos

,\Íars

Estaío fe São cPaufo

COMISSÃO PER]VIANENTE DE JUSTICA. LEGISLACÃO E REDACÁO

No que tange aos aspectos gramatical. redacional e lógico a mesma
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A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião d,e 22 de março de 2019,
considerando a posição do nobre Relator. opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de
Lei n'200/2019. Quanlo 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: Alexandre dos Santos, Marco Antonio

unicipaf [e ful-atnporã

Ribeiro Santos e Manoel Ricardo Ruiz

Plenário "27 de março''. 22 de março de 2019.

\'I Ruiz
te

\t:r ro SantosAnt

l.lnpc

Estaío [e São cPaufo

COMISSÃO PERMANENTE DE JI- S'TIÇA. LEGISLACÃO E REDACÃO
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(> rolna re voracÃe

Reunião Ordinária
Item ) do Expediente

) da Ordem do Dia

Obieto da Yotacão

) Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município (

) Projeto de Lei Complementar (

^l 

Projeto de Lei Ordinária (
' ) 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

) Outro

Reunião Extraordinária
Processo no515-

Resultado da Vota C ao

Rejeitado
Aprovado em Discussão Unica
Aprovado com Emendas
Aprovado em 1" Discussão e Votação
Aprovado em 2'Discussão e Votação
Aprovado em Regime de

Aprovado na forma do Substitutivo
Não alcançou ''quorum" para aprovaçào

) Rejeitado o Veto

) Mantido o Veto

) Outro

x

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

)

Sim NÍo Ausetrte
PPS

^
Alexandre dos Santos

FAntonio Aparecido Barbosa da Silva PSDB
Carlos Augusto Forti PTB F

PSC YCicero Pereira dos Santos

Y,Doriedson Antonio da Silva Freitas REDE
)cEssio \4inozzi Junior PDT
Y

\{anoel Ricardo Ruiz PSD
Marcio Alexandre Emidio de Oliveira PSD
N{arco Antonio Ribeiro Santos PSDB v
Ricardo Messias Barbosa PSDB

)(Valdeci Femandes P

Wilson Rogerio Rondina PSC Y
TOTAI /7

Observação:

Z6 êzPlená rio "27 de Março" d

lo ou 2o Sccrctá no

de

l.esid/nt"

c ao-l?

Juvenildo de Oliveira Dantas

!**+
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OÍicio n" 18412019 - A

Mairiporã,28 de março de 2019

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 8" Reunião Ordinaria foi APROVADO o PROJETO DE LEI
N" 200/2019, qte Dispõe sobre a alteração do art. l' da Lei Municipal n' j.749, de I 9 de março
de 2018.

Para que Vossa Excelênciapossa promulgar a competente lei, dentro do prazo legal,
transmitimosJhe, cópia autêntica do mencionado Projeto.

Respeitosamente,

C âmara gVl unicip a [ f,e 1ví-orrtp orã

,l
${ri ri (! í-

T{ESSIAS BARBOSAC o

A Sua Excelência o Seúor
ANTONIO SHIGUEYUI« AIACYDA
Prefeitura Municipal de Mairiporà

DLP/

Prcsidente
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aurócnq.po Do pRoJETo DE LEI N'200 DE 2019

Dispõe sobre a alteração do art. l'da Lei
Municipal n" 3.749, de l9 de março de 2018.

(Autor: Vereador 2o Secretário Juvenildo de Oliveíra Dantas)

A CÂMARÁ MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ APROVOU:

Art. 1" O art. l" da Lei Municipal no 3.749, de 19/03/18 passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Arl. l' Fica oficializada a "Feira de Ártesanato e Economia Criativa de

Mairiporã", evenÍo a ser realizado nesta cidade todos os domingos de cada mês, conforme
os critérios estabelecidos enlre a Preíeitura À{unicipal de Mairiporã e os organizadores
interessados. " (Ác)

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas

as disposições em contrário.

Plenário "27 de Março",28 de março de2019.

MESA DIRETIVA

Câmara lvÍunicipaf f,e %-ot rporã
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1i tui>-tt,(l
zuQARDO MESSIAS BARBOSA

Presidente

ANTONI VA

lo Secretá rio

\
\

JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS

"'2o Secretário

.nQ2
o
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PRETETTURA MIJN[CIP.&L DE MÂ.IRIPORÂ

ESTADO DE SÃO PÁULO

Oficio n" 01712019

Mairiporã, 05 de abril de 2019.

Seúor Presidente,

Por ordem do Seúor Prefeito \4unicipal,

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, encamiúamos a Vossa Excelência cópia das

Leis n"s 3.811, 3.812, 3.813, 3.814, 3.815 e 3.8161201,9, para constar dos arquivos dessa

digna Casa de Leis.

Atenciosamente,

FABIANA RAND CA"MPOS
Diretora Administrativa

A Sua Excelência RICARDO MESSIA§ BARSOSA
Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã
Mairiporã - SP.

ÂÍrsso Ândré dr l'rlíD
'-Yri: l

)/
ambr/SATM

..,í

terhlaívc


