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Câmora tuí-unicipat fe fuÍaffiporo

Esta[o [e São Qaufa

Mairiporã, l6 de setembro de 2019

Encaminhe-se a(s) Comissão(ões)
Justiça, Legislação e Redacão_____
Finanças e 0rçamento__________
obras e Serviços Públicos______
Educaçâ0, Cultura e Esportes_____
Planel. Uso .cüp. Pôrc. do Solo e Meio Amb.
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Nobres Pares, 1Ce nte

Apresento aos nobres edis o presente projeto de lei, que Dispõe sobre a
preferência de idosos, mulheres grávidas ou com criança de colo e pessoas com deftciência
ou mobilidade reduzida nos assenlos do tra sporíe colelivo, para apreciação e posterior

deliberagão.

Atenciosamente.

DORIEDSON VA FREITAS
Ve dor

REDE SUSTENTABILIDADE

Desenv. Ec
Saúde e A
Mairiporâ,

"Signatário do programa Cidades Sustentáveis"
CostltÍticedo

B^ú
e
().

As Suas Excelências os Senhores,

VERI,ADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPO
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Câmara fuLunicipaf [e fuí-affipord
lEstalo [e Soo cPaulo

Trata-se de projeto de lei que visa priorizar os assentos do transporte coletivo aos
idosos, mulheres grávidas ou com criança de colo e pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida.

Dessa forma, é importante salientar que os assentos preferenciais nem sempre

atendem à demanda, e por isso, com esta proposta, queremos reforçar o exercício da
cidadania e do respeito ao próximo.

Ademais, nenhuma dessas demandas proporciona custos adicionais às empresas e

nem geram dificuldades aos passageiros. pois proporciona a garantia da locomoção e
desempenho para a segurança desses passageiros.

Plenário "27 deMarço",16 de setembro de 2019.

DORIEDSON o SILVA FREITAS
V or

REDE SUSTENTABILIDADE
"Signatário do programa Cidades Sustentáveis"

GV/DLP.MIMC

h

EXPOSICÃO DE MOTIVOS

O fato de existirem assentos preferenciais devidamente identificados no transporte
coletivo público leva muitas pessoas a não cederem os demais assentos para uma pessoa com
deficiência, idosa ou qualquer outro motivo que tome a sua viagem precária e dificultosa.

)
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Câmara fuí-unicipaf fe %-dtnpora

Dispõe sobre a preferência de idosos,
mulheres grávidas ou com criança de colo e

pessoas com deficiência ou mobilidade
redwida nos assentos do transporte coletivo.

(Autor: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

A CÂN,IARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ APROVA:

Art. l" Esta lei estabelece que todos os assentos dos veículos do transporte coletivo
público passem a ser preferenciais a idosos com idade igual ou superior a sessenta anos,

mulheres grávidas, mulheres com crianças de colo e pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida.

Art. 3o O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo mríximo de sessenta dias
a contar da sua vigência.

Parágrafo único. Da regulamentação que trata o art. 3o constará, necessariamente, o

órgão responsável pela fi scalização.

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

Plenário "27 de Março", l6 de setembro de 2019.

DORIEDSON SILVA FREITAS
Vereador

REDE SUSTENTABILIDADE
"Signatário do programa Cidades Sustentáveis"

ç

fstafo [e São Qaufo

PROJETO DE LEI N" 255 DE 2019

Art. 2" Os avisos devem ser fixados ao longo dos veículos, em locais de Íiácil

visualização dos usuários dos transpoÍes coletivos, contendo as instrugões sobre os assentos,
que são todos preferenciais.

GV/DLP.MIMC
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cópia projeto no 255/ 19.
<protocolo@camaramairipora.sp.gov,br>

alexandre boava <alexandreboava@cama ramairipora,sp,gov. br>, Antonro Ap. Barbosa da
Silva < tonhe@camaramairipora. sp.gov. br>, carlos augusto forti
< gusto@camarama iripora.sp.gov. br>, cicero pereira dos santos
< pastorcicero@cama ramairipora.sp. gov. br>, doriedson antonio da silva freitas
<dori@camarãmairipora.sp.gov.br>, prôfessoressio
< professoressio@camaramairipora.sp.gov. br>, < vereadornil!ôcama rama iripora. sp.9ov. br>,
Manôel Ricardo Ruiz < chinaoruiz@cama rama iripora.sp. gov. br>, marcinhodâserra
<marcinhodaserra@camaramairipora.sp,gov,br>, marcoantonio
< marcoantonio@ca maramairipora.sp.gov. br> 3 mais...

L8/09/2019 09144

proj 2 5 5. 19. pdf (-1,1 MB)
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Câ.mara fuí-unicipaf fe fuÍarriporã
{Esta[o [e São cPaufo

pARECER DA pRocuRÀDoRIA DA cÂuane MUNICIpAT

À pedido do Nobre Vereador e Presidente da Comissão de

Justiça, Legislação e Redação, Sr. Âlexandre dos Santos, segue parecer deste

Procurador, conforme seu entendimento.

PR TO DE LEI2

O nobre edil, protocolou nesta Casa de Leis, sob o n"

255/2019, Pro)eto de Lei <1ue 'DISPÔE SOBRE A PREFERÊNCIA DE
IDOSOS, GESTANTE, COM CRIANÇA DE COLO, COM
DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA".

DA COMPE NCIA DO \'EREADO LEGISLAR
SOBRE O SUNTO

A Càmara Municipal popularmente conhecida como Câmara

de Vereadores é o órgão responsável pelo exercício do Poder Legislativo no

Município.

Nesse sentido, se teúnem de acordo com o disposto na Lei

Orgânica do Município, para pÍomover o exercício de suas funçôes.

Em consonância com os artigos 29 a 37 da Constituição

Federal são competências da Câmara de Vereadotes: elabotat a Lei Otgânica do
Município; frscalizar e julgar as contas do Executivo; legislat sobre

assuntos de intercsse local.

A Carta Magna no arigo 29,Inciso IV, estabeiece que o
número de integrantes ra Càmara deva ser proporcional à população do
município. Gatante também no Inciso \|II do arigo 29 a inviolabilidade dos

vereadores por suas opiniôes, palavras e votos no exercício do mandato e na

circunscrição do município.

À primeira atribüção do Vereador que meÍece destaque é a

função de ÍepresentaÍ. O Vereador é responsável por buscar nOS

I
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Câ.mara 1Ví-unicipat [e fuLarrborã
Esta[o [e Sao cPaufo

sociedade as preocupações coletivas trazendo pata o debate na Càrnara
questões relacionadas à segurança pública, saneamento, hrnpeza,
educação, saúde, agricultura, meio ambiente, entre outros temas de
interesse comum,

Outra importante atribúção do VereadoÍ que meÍece

também destaque é a função de legisiar. No modelo constitucional brasileiro, é

competente para iniciar proietos de Lei no âmbito Municipal o Vereador, bem
como o Prefeito.

DA CONSTITUCIONALIDADE DO PROTETO DE
LEl255/2019

Há múto venho estudando acerca da Constitucionaüdade ou
Inconstitucionalidade de Lei do Poder Legislativo que onera ou nào a

Municipalidade.

Certo é que o STF - Supremo Tribunal Federal já se

manifestou acerca deste entendimento, e ao que me parece esta bem claro,

inclusive já com REPERCUSSÃO GEfu\L - Recurso Extraordinário 878.911.

O que inclusive me pâÍece bem claro que os Legisladores

Municipais não podem é alterut ou criar â estrutuÍa, ou a atribúção dos órgãos da

Administração Pública Municipal, bem como tratar do regime iuídico dos

servidores públicos.

Como então disse o Nobre Ministto Gilmar Mendes no

Recurso ExtÍâoÍdinário acima descrito:

"...no mérito, pela teafrrmação da fudsprudência desta

Cofie no sentido de que não usurya a comPetência privativa do Chefe do
Podet Executivo lei que, embora crie despesa Para a Administração
Púbüca, não trata da sua estrututa ou da atribuição de seus órgãos nem do
regime iurídico de servidores públicos (art. 61, § f, II, a, c e e, da

)

Constituição Feded)."
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides Lopes Tápias
MarÍus Tavares

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.11 .2000

110048

Art. 8s Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

BrasÍlia, 8 de novembro de 2000i 1 79s da lndependência e 112s da República

/

www.plânalto.gov.br/ccivil_03/leis/l 1 0048.htm 212
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Câmara 1Ví-unicipat [e fuí-atnpora
Estafo fe São cPaufo

Despacho:

Procuradoria Jurídica:

Para Senhor Presidente:

Tendo em vista a indicagão da Relatoria do mencionado projeto de lei n" 255/2019, ter sido feita
na data de 11 de novembro p.p., portanto, inteiramente fora do prazo constante da Seção V DOS
TRABALHOS, Art. 85 e seguintes do RI., repasso a Vossa Excelência, para que determine as

providências a serem adotadas.

Informo que nosso Regimento Intemo prevê no caput do art. 90, que: "Art. 90 - Decorridos os

prazos de todas as Comissões a que tênham sido enviados, poderão os Processos serem incluídos

na Ordem do Dia, com ou sem parecer, pelo Presidente da Câmara, de ofício, ou a requerimento

de qualquer Vereador, independentemente do pronunciamento do Plenário".

Assim sendo, determino a inclusão do mencionado projeto na Ordem do Dia da Reunião

Ordinária a ser realizada nesta data.

, Mairiporã, 12 de novembro de 2019
=

..---....--..-
__)

José Aparecido Pereira de Carvalho

Procurador Legislativo

oMe ias Barbosa

Presidente
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Câmara fulunicipaf fe foLatnpora

âan

lEstafo [e São cPaufo

1b. FOLIIA DE VOTACAO
Reuniã I]

Itern

Obie to dâ Votâcão

) Projeto de Emenda à l-ei Orgânica do Municlpio

) Projeto de Lei Complementar

{) Projeto de Lei Ordinária
) Projeto de Decleto Legislativo
) Projeto de Resolução

) Substitutivo
) Ernenda Aditiva
) Ernenda Modificativa
) Emenda Substitutiva

) Emenda Supressiva

) Subemenda

) Redação Final

) Veto

) Parecel Prévio

) Requerimento

) Moção

) Outro

Reunião Extraordinária
wocesso n" i7 J7-

) Rejeitado

) Aprovado em Discussão Unica

) Aprovado com Emendas

) Aprovado em l" Discussão e Votação

) Aprovado em 2" f)iscussão e Votação

) Aprovado em Regime de

) Aprovado na forma do Substitutivo

.1 Nào alcançou "quorum" pata aprovaçào

) Rejeitado o Veto
) Mantido o Veto
) Outro

(
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) do Expediente

X) da ordem do Dia
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PPSAlexandre dos Santos
PSDBAntonio Apkeoido Barbosa da §ilva
PI'B ICarlos Augusto Forti
PSC {Ciccro I'ereira dos Santos

*Doriedson Antonio da Silva Freitas ItI]DE
PDT dEssio Minozzi Junior

Juvenildo de Oliveira Dantas PV {
Manoel Ricardo Ruiz x
Marcio Alexandre Emidio de Oliveira

PSD

7-
Marco Antonio Ribeiro Santos PSDB x

PS I) t]
,/

Ricardo Messias Barbosa
Valdeci !-ernantles /.
Wilson Rogerio Rondina PSC x.TOTAI, 1{
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Câ.mara fuÍunicipaf fe ful_ampora
lEstafo fe São Qaufo

OÍlcio n" 12912019

Mairiporã, I 3 de novembro de 2O19.

Excelentíssirno Senlrol Prefeito Municipal,

Conrunicatnos que na J6" Ii.eurrião Ordinár'ia foi APROVADO o I'RO.IETO DE LEI
N" 2551201 9, que Di.rpõe sobre a prcf'erênt'ia de idoso,t, nrulhcre.s grávidtt.s ou com crionçu da

coltt c pe.s.sotrs com deficiêncio ou nttbilidutle retluzida nos os.\ct1los Llo lransporle colelivo.

Pala que Vossa llxcelência possa prornulgar a conlpeteute lei, dentro do prazo legal,
transnriti nros-lhe. cópia autêntica do nrencionado pro.jeto.

I{espcitosarneutc.

Iil DO N{E tAS t]^RBOSA
l) resirlrn te

A Sua Excelência o Senhor'

ANI'ON IO SHIGUBYI]KI AIACYI)A
I'r'clcittrra Mrrrricipal dc Mairiporà

l) l.I)/
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Câmara fuí-unicipaf fe ful-orrryorã
lEsta[o fe São Qaufo

a, cÂnrlnn MUNICIpAL ng ntntntponÃ ApRovou:

Art. l" Esta lei estabelece que todos os assentos dos veículos do transporte coletivo
público passem a ser preferenciais a idosos com idade igual ou superior a sessenta anos,
mulheres grávidas, mulheres com crianças de colo e pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida.

Art. 2" Os avisos devem ser fixados ao longo dos veículos, em locais de fácil
visualização dos usuários dos transportes coletivos, contendo as instruções sobre os assentos,
que são todos preferenciais.

Art,3" O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo de sessenta dias
a contar da sua vigência.

Parágrafo único. Da regulamentação que trata o art. 3o constará, necessariamente, o
órgão responsável pela fi scal izaçào.

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

Plenário "27 de Março". l3 de novembro de 2019.

MESA DIRETIVA

S I}AII.B0SA
Presidente

4t<72

/.....'
I

\ ( , ,1r1 q;r, n,1
.,uvENÍl-DÔ Dri oLrvErRA DANTAS

\ t3r §ícretário\- ,)Z

,TNTON IO
o

SII,\'A

AUTÓGRAFO I)O PIiOJETO DE LEI N" 255 DE 2019

Dispõe sohre u pre.ferência de idosos,
mulheres grávidas ou com crionço de colo e

pesr;oos com de/iciência ou mobilidade
reduzida nos assenlos do lransporle coletivo.

(Autor: Vereatlor l)oriedson Antonio da Silva Freitas)
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PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
ESTADO DE SÃO PAULO

A lLrz de todos os tlispositilos aqui
colacionados" por tratar o Pro.jeto de Lei n" 255/19 de matéria relativa à disciplina de

serviço público (qual seja. o transpone coletiro. compctência lnunici pal. segundo o artigo
30. V. DF). conclui-se ser o teÍn lr ada ao Poder' [:rccLrtir o \lunici pal

ntendim . lribunal dc

Justiça io tlc Ribe irào

Preto Í'oi 0I(r.8.26.0000- de

relatoria do De ril dc 20 I 7).

A Sua Exce lência
Prcsidente da Câ

Mairiporã SP.

s

oào PaLrl

to ()

N4unic

*

Municipal

EYUKI A

2

rpa ld ipolir

Isso trrdo posto. obserr u-sc rlLrc a ( iinrala dos

Vcrcadorcs irder'rtrou uma corrpetência reservada ao Poder ExccLrtirLr. conclrrirrdo ser o
Projeto de Lei n" l-;5. l9 tbrmaLnente inconstitucional. por r ício de iniciativa.

l;ssns. Scrrhor Presidente. são ls lazôcs que

r.nc levaram a vctar totalrente o Projeto dc l.ci n" 255/2019. à luz do altigo 19 da Lei

Orgânica do MLrnicípio. por incor.rstitucionalidadc dccorrente de violaçâo ch regra de

scparação de Poderes, prel ista nr Constituição Fcdclal (art. 2o) e na Constituiçiio do Estado

de Sào PaLrlo. aplicárcl aos MunicÍpios (arts.5" c 17. Il e XIV. c.c. art. l:l-l). us quais ora

vcrrho sLrbmeter à clciada ll.rreciaçiio dos l)ignos Vereadorcs dessa (iisa de l.cis.

aprcscntanrlo nreus cordiais protcstos dc clcr atla e:,tinra e distinta consideraçào.

\ tcne iosltnentel
/
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Câ.mara foí-unicipat fe ful-aüxpora
lEstafo fe São ?aufo

Reunião Ordinária
Itenr -: - ) do Expedienle

) da Ordem do Dia

Reunião Extraordinária
erocesso n" /f ZIZ/

--r,.\
C.?

x
Obieto da Votação

) Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município

) Projeto de Lei Complementar
) Projeto de Lei Ordinária
) Proieto de Decreto l-egislativo
) Projeto de Resolução

) Substitutivo
) Emenda Aditiva
) Emenda Modificativa
) Emenda Substitutiva

) Emenda Supressiva

) Subernenda
) Redacão Final

f)uetoT)rqL PLZ<<//7' 
.1 Parecel Prévio

) Requerimento

) Moção

) Outro

Itesultado da Votação

) Rejeitado

) Aprovado em Discussão Unica
) Aprovado com Emendas

) Aprovado enr l" Discussão e Votação

) Aprovado em 2" Discussão e Votação

) Aprovado em Regime de

) Aprovado na forma do Substitutivo
) Nào alcançou "quorum" pala aprovaçào

) Rejeitado o Veto

) Mantido o Veto
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Câmara fuÍunicipaf {e ful-affipora

oFicto No 54/2020

Assunto: comunica vetos rejeitados

Excelentíssimo Sen hor Prefeito ttrlu nicipal,

Atendendo ao disposto no § 5o do art. 49 da LOM, comunicamos que na 2"
Reunião Ordinária foram rejeitados os VETOS TOTAIS AOS PROJETOS DE LEI N's
222,223, 230, 232, 246,255 e 263t2019 e o VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI
COMPLEÍvIENTAR No 1012018, conforme relação abaixo.

PROJETO DE LEI N" 22212019 - Proíbe o uso de placas informativas, impressão em bilhetes
ou cupons, em estacionamento e ou similares com os seguintes dizeres: "Não nos
responsabilizamos por danos materiais e ou objetos deixados no interior do veiculo", e dá
outras providênctas (cópia anexa).
PROJETO DE LEI N'22312019 - Dispóe sobre a obrigatoriedade das empresas de transporte
coletivo urbano a divulgarem no letreiro frontal avisos de roubo ou Íurto e outras ocorréncras
criminais e dá outras providências (cópia anexa).
PROJETO DE LEI No 23012019 - DispÕe sobre a criaçáo dos §§ 4', 5o e 6o ao art. 1'da Lei n'
3.0.1 3, de 31 de maio de 2010 (cópia anexa).
PROJETO DE LEI No 23212019 - Dispóe sobre a criação de vagas de estacionamenlo
exclusivo para veículos de transporte escolar em frente às creches e escolas de ensino
fundamental e mêdro, e dá outras providências (cópia anexa)
PROJETO DE LEI N' 24612019 - Obriga os estabelecimentos públicos e privados de ensrno
do tríunicipio de tvlarriporã, a afixarem placa anformando o número do telefone do Conselho
Tutelar e dá outras providências (cópia anexa).
PROJETO DE LEI No 25512019 - Dispõe sobre a preferêncta de idosos, mulheres grávidas ou
com criança de colo e pessoas com deficiência ou mobalidade reduzida nos assentos do
transporte coletivo (cópia anexa)
PROJETO DE LEI N' 26312019 - lnstitui, no àmbito do Ítilunicípio de Mairiporã, o Projeto A
Câmara vai à Escola (cópia anexa).
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' 10/2018 - lnstitui o Código de Obras e EdificaÇões
e dá outras providências (cópia anexa).

Respeitosamente,

R DO ESSIAS BARBOSA

DEPTC ADIM
A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Preíeitura ti/unicipal de Mairiporã

Recpbie l,t tnDLoÃwl.l

M ueno Ramos
SEC DLP/
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Mairiporã, '12 de fevereiro de 2020.


