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Nobres Pares,

Mairiporã,07 de outubro de 2019.

Encaminhe-se a(s) C,r,x 
'são(ões)

lustrç4, Legrslação e Redacão-----
Finanças e Orçamento----------
obras e Serviços Publrcos--
Educação, Cultura e EsPortes-----
Ptanel. Uso 'up. Parc. do Solo e l4ero Amb 

-Desenv. Econô Íurismo__-_
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Apresento o presente projeto de lei, que Institui, no âmbito do Município de

Mairiporã, o Projeto "A Cômara vai à Escola", para apreciação e posterior deliberação de
vossas excelências.

Conto com a imprescindível atenção de vossas excelências, no sentido da
integral aprovaçào do referido projeto.

Atenciosamente.

o SIAS BARBOSA
idente

As Suas Excelências os Senhores,
Vereadores da Câmara Municipal de Mairiporã - Sp.
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Esta[o le São Qaufo

e xposlÇÃo DE vortvos

Nobres Pares,

Estudante de escolas públicas e privadas de Mairiporã vão estar mais
próximos dos vereadores e da câmara municipal, após a aprovação do projeto elaborado por
este presidente.

O projeto consiste na visita mensal de pelo menos um vereador nas

instituições de ensino da cidade, com funcionários do quadro permanente da càmara, para
abordar a imporüância do legislativo municipal na vida da sociedade e o papel dos vereadores
no desenvolvimento do município.

O objetivo precípuo do projeto é aproximar ainda mais ajuventude do Poder
Legislativo, da instituição e da política em geral, bem como fazer com que os jovens
entendam a função dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario e assim despertarem para
a prática da cidadania.

Por meio de apresentações e palestras e com o apoio de material gráfico como
cartilhas e vídeos, os estudantes receberão informações sobre a composição da câmara, mesa
diretiva, vereadores e suas atribuições. Os alunos também poderão fazer questionamentos e

esclarecer dúvidas quanto ao trabalho do vereador no dia-a-dia da cidade.

Como sugestão, este vereador entende que a direção e os professores das

escolas podem incluir, se assim o entenderem, aulas e trabalhos ligados aos temas que
envolvam o legislativo.

Deverá ser desenvolvido cronograma relacionado às escolas por ordem de
quantidade de alunos matriculados, ficando definida a última semana do mês para a

realização do evento.

O cronograma será divulgado no sire da câmara e os vereadores interessados
em participar do evento deverão informar a secretaria com uma semana de antecedência para
adequação da estrutura e estruturação da apresentação.

O projeto é voltado para estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino
Médio, sendo que serão priorizadas visitas nas maiores escolas públicas e privadas de cada
região da cidade. O agendamento deverá ser realizado pelo telefone 4419-0800, ramal228.

Os eventos nas escolas serão regishados em atas, devendo conter as datas e
horários de realização e a quantidade de alunos presentes, sendo relacionados os nomes dos
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participantes da direção da escola e representantes da câmara, e as atas deverão ser lidas na
íntegra, na primeira reunião ordinária do mês subsequente.

Finalizando, a presente propositura tem como objetivo principal possibilitar
aos nossos estudantes uma visão de alguns aspectos da democracia, formando e capacitando
ajuventude para a construção de competência analítica sobre o Poder Legislativo.

Diante do exposto, concito os nobres pares a votarem favoravelmente à
presente matéria.

Plenário "27 de Março", 07 de outubro de 2019.

SIAS BARBOSA
Vereador

/},,IIMC
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Institui, no âmbito do Município de
Cômaro vai àMairiporõ,

Escola".
o Projeto "A

(Autor: Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa)

A Câmara Municipal de Mairiporã aprova:

Art, l" Fica instituído no âmbito do Município de Mairiporã, o Projeto "A
Câmara vai à Escola", com o objetivo geral de promover a interação entre a câmara de

vereadores e as escolas públicas e privadas, permitindo aos estudantes compreender o papel

do Legislativo Municipal dentro do contexto social em que vivem, contribuindo assim para

a formação da sua cidadania e entendimento dos aspectos da sociedade brasileira.

Art.2' O projeto será implantado mediante adesão das escolas mencionadas
no caput do art. lo e abrangerá o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio.

Art.3' Constituem objetivos específicos do programa:

I - proporcionar a circulagão de informações nas escolas sobre projetos, leis e

atividades gerais da Câmara Municipal de Mairiporã;

II - possibilitar aos alunos o acesso e conhecimento dos vereadores d a cãmara
e as propostas apresentadas no Poder Legislativo em prol da comunidade mairiporanense;

III - favorecer as atividades de discussão e reflexão sobre os problemas que
mais afetam a população mairiporanense;

IV - proporcionar situações em que os alunos apresentem sugestões para
solucionar importantes questões da cidade ou de determinados grupos sociais;

V - sensibilizar professores, funcionários e pais de alunos para participarem
do Projeto "A Câmara vai à Escola" e apresentar sugestões para o seu aperfeiçoamento.

Art. 4' O programa sení operacionalizado pelas seguintes condições:

I - planejamento das atividades e desenvolvimento de cronogrâmas,
relacionando as escolas por ordem de quantidade de alunos matriculados, conforme Anexo
I:

PROJETO DE LEI N" 263 DE 2019
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II - pesquisa e seleção de material didático;

III - estabelecimento de calendário de visitas para as escolas do município;

IV - visita mensal na última semana de cada mês, de pelo menos um vereador
e funcioniários do quadro permanente de cargos da câmara nas instituições de ensino, a fim
de abordar a impoúância do Poder Legislativo na vida da sociedade e o papel do vereador no
desenvolvimento do município;

V - apresentações e realizações de palestras com apoio de material gráfico
como cartilhas e vídeos;

VI - diwlgação no si/e da câmara e agendamento da visita, pelo vereador,
com uma semana de antecedência junto à secretaria, para adequação da estrutura e

or ganização da apresentação;

VII - promoção de atividades com os seguintes temas:

a) história da Câmara Municipal de Mairiporã;

b) apresentação do perfil dos vereadores e funcionamento da câmara;

c) tramitação de proposições.

VIII - visita dos alunos à Câmara Municipal para assistirem a uma reunião
ordinária dentro de calendário previamente definido.

Art. 5'As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessiírio.

AÉ. 8o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

C â.mara lul-unicip af [e Aví-atrip orõ

Plenário "27 de Março" ,07 de outubro de 2019.

,rl
U.Vu,-**"4c_

RICAryDO'MEgóreS na,nnOSe
\_-/ Presidente

/MIMC
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ANEXO I

Escolas estaduais localizadas no Município de Mairiporã

E.E. ARTIIUR WEINGRILL
RUA MARIA DAS DORES NASCIMENTO CHAMMA ,N" 65 _ JD. E'PNNÃO ONS _
CEP:07600-000
Fones: 4604-3060 e 4419-1694

E.E. BAIRRO JUNDIAIZINHO
ESTRADA MUI{ICIPAL, N" 435 _ JARDIM OLÍMPIO _ CEP: 07600-000
Fones: 4486-l 588 4486-3054

E.E. CARLOS AUGUSTO DE PÁDUA FLEURY-PROF.
RUA JOÃO PUGA DIAS, N'85 - TERRA PRETA _ CEP: 07600.000
Fones: 4486-1332 e 4486-4300

E.E. HERMELINA DE ALBUQUERQUE PASSAR"ELLA - PROF"
AVENIDA TABELIÃO PASSARELLA, N" 721 _ CENTRO _ CEP: 07600.000
4604-4222 e 4419-1695

E.E. JARDIM SÃO FRANCISCO
ESTRADA DA CANJICA, N" 425 - TERRA PRETA - CEP: 07600-000
Fones:4486-1945

E.E. JOSÉ ROBERTO MELCHIOR-DR.
RUA IRMÃ JOANA PIRACIDE MARTINS, N" 2OO _ JARDIM HENRIQUE MARTINS
: CEP: 07600-000
Fones: 4604-3776 e 4419-1727

E.E. MARIA ZEZA GOMES DE OLIVEIRA
RUA MANOEL JOSE MORAES, N'225 - vlLA MACHADO - CEP: 07600-000
Fones: 4482-1475 e 4482-1146

E.E. NAIR HANNICKEL ROMARO
RUA CHARLOTTE SZIRMAI, SAJ" _ ESTÂNCIA SANTO ANTÔNIO _ CEP: 07600-000
Fones: 4484-4121 e 4484-4637

E.E. NIDE ZAIM CARDOSO - PROF"
RUA VEREADOR IRACI ROLIM, N" 96 -NÚCLEO RESIDENCIAL _ CEP: 07600-000
F ones: 4604-4221 e 4419 -1687

I C â.maro lVí-unicip of [e fuLairtp orã

E.E. BAIRRO DO ITAIM
ESTRADA MII{ICIPAL, S^i" - ITAIM - CEP: 07600-000
Fones: 4486-5327 e 4486-5313
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E.E. ODARICO OLIVEIRA NASCIMENTO - PROF.
RoDovtA nRÃo sanu, KM 3 1,5 voroRANTrM - cEp: 07600-000
Fones: 4484-4687 e 4484-4467

E.E. OZILDE ALBUQUERQUE PASSARELLA _ DR.
AV. CAVIUNAS, N" I l0 - BAIRRO PARQUE FRIBURGO - CEP: 07600-000
Fones: 4485-2322 e 4485-2960

E.E. PEDRo car,nÃo Do NAScIMENTo
ESTRADA RIo ACIMA, KM 3 - BAIRRo seNto eNtôNIo - cEp: 07600-000
F ones: 4604 -297 7 e 44 I 9-27 7 0

unicipaf [e fuí-atnporã

E.E. PIETRO PETRI
nua :oÃo pEDRo MIZIARA. No 25 TERRA pRETA - cEp 07600-000
Fones: 4486- 1680 e 4486-2938
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Locamarl rcópia proletos de ler n" 260,261 e 263/19

cópia projetos de lei no 260, 26L e 263/t9.
< protocolo@ca mara mairipora.sp. gov. br>
alexandre boava <alexand reboava@cama ramairipora.sp.gov. br>, Antonio Ap. Barbosa da
Silva < tonhe@ca mara mairipora. sp.gov. br>, carlos augusto forti
<gusto@cama ramairipora. sp.gov. br>, cacero pereira dos santos
< pastorcicero@cama ramairipora. sp.gov. br>, doriedson antonio da silva freitas
< dori@ca marama iripôra.sp.gov. br>, professoressio
<professoressio@camaramairipora.sp.gov.br>, Nil <vereâdornil@camaramairipora. sp.gov. br>,
[4anoel Ricardo Ruiz < chanaoru iz@camara mairipora. sp, gov, br>, marcinhodaserra
< ma rcin hodaserra@camara ma iripora.sp.gov. br>, mârcoa ntonao
< marcoantonio@ca ma ramairipora.sp.gov, br> 3 mais..,
17 / lO/2079 10137

Ássunto

De

Pêra

proj 263.19. pdf (-3,4 MB)
proj267.19.pdf ( -967 KB)
proj 260.19. pdf (-1,2 MB)

httDs //webmail seguro.com. br/camaramairipora.sp.gov.br/?-task=mail&-saÍe=0&-uid=4551&-mbox=INBOX'enviadas&-aclion=print& 
extwin=1 1t1
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cputssÃo ppru,rlNENTE DE JUSTrÇA, r,Bcrsr,.r,ÇÃo n np»eÇÃo

Parecer ao Projeto de Lei n' 26312019, institui, no âmbito do Município de Mairiporã, o Projeto
"A Câmara vai à Escola".

I_RELATÓRIO

O Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa propõe a matéria
em tela instituindo no âmbito do Município de Mairiporã, o Projeto "A Câmara vai à Escola".

II- VOTO DO RXLATOR

Mairiporã, o proj eto,,A c*.";"Tli u'T,::[,,:'::"'H::l,à,ilrflH:,,1l *T"l"J"l:rÍ;
regimental e constitucional.

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
constitucionalidade e legalidade.

todo o exposto, este Relator opina pela sua

A decisão quanto ao mérito ficará a critério do Soberano Plenário.

E o meu parecer.

Plenário "27 de maryo",3 1 de outubro de 2019.

Câmara fuí.unicipaf fe %amp
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co*ussÃo pERMANENTE DE JUSTrÇA, r,rcrsla.ÇÃo r Rnoa.ÇÃo

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 31 de outubro de 2019,
considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de
Leí n" 26312019. Quanto ao mérito cabe aos Seúores Vereadores a decisão final. Não havendo
mais nada a ser tratado, enceÍrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres
pares. Estiveram presentes os Seúores Vereadores: Alexandre dos Santos, Marco Antonio
fubeiro Santos e Manoel Ricardo Ruiz

Câmara fuí.unicipat [e %.amp

Plenário "27 de março", de outubo de 2019.3

re

Man
V

n

o Ruiz
lc ente

ro Santos
o

/Jâpc

\)

--l

,--Í---
tz-
lL-h, )

Marco



Jí
I

TIPO DO DOCUMENTO PRO]ETO DE LEI

ASSUNTO: Institui, no âmbito do Município de Mairiporã, o Projeto A Câmara vai à Escola

AUTORI

DATA L/LL/2079 - LO 6 SITUAçAO ABERTO

REM ÊTÊNT: Procu radoria Jurídica Comissão de Educação, Cultura e
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DATA 3L/tO/2019 - Lri36 ABE RTO

REMETENTE Procu radoria lu ríd ica OESTINATARIO Comissão de Financas e Orcamento
DESCRIçAO NOIYEAR RELATORIA E EXARAR PARECER (ART. 85 E SEGUINTE DO RI)

DAÍA 17 /70/2019 - 77ts3 SITUAçÀO ABE RTO

RE M ETENTÊ Procu radoria lurídica DESTINATARIO
Comissão de Justiça, Legislação e
Redação

DESCRIÇAO NON4EAR RELATORIA E EXARAR PARECER (ART.85 E SEGUINTES DO RI)
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courssÃo pERMANENTE DE EDUCACÁo. cur-runa E EspoRTEs

Parecer ao Projeto de Lei n" 26312019, institui, no âmbito do Município de Mairiporã, o Projeto
"A Câmara vai à Escola".

r-nnu.rónro

O Vereador e Presidente Ricardo Messias Barbosa propõe a

matéria em tela que institui o projeto "A Câmara vai à Escola".

II. VOTO DO RELATOR

interação entre a câmara ol"llllil.:.,'?T"ffi,trrffiiL:t:'HxffiÍ i:J;l,ru;x
estudantes compreender o papel de legislativo municipal.

oportunidade 
" 

uororuouo ro,ufàT,liurl"rtodo 
o exposto este Relator opina pela conveniência e

A decisão quanto ao mérito ficará a critério do Soberano Plenário.

t o meu paÍecer.

Plenario "27 de março",4 de novembro de 2019.

Min

/Emj

Ess

Relator
Jun

O principal objetivo do projeto é aproximar ainda mais ajuventude
do poder legislativo, da instituição e da política em geral, bem como fazer com que os jovens
entendam a função dos Poderes Legislativo, Executivo e Judicirírio e assim despertarem para a
prática da cidadania.
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ovrrssÃo pERMANENTE DE EDUCACÂo. cur-runq, E EspoRTEsC

A Comissão Permanente de Educagão, Cultura e Esportes em reunião de 4 de novembro de 2019,
considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de
Lei n'26312019. Quanto ao mérito cabe aos Seúores Vereadores a decisão final. Não havendo
mais nada a ser tratado, encenou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres
pares. Estiveram presentes os Seúores Vereadores: Antonio Aparecido Barbosa da Silva, Essio

Minozzi Junior e Wilson Rogério Rondina.

Plenririo "27 de muço", 4 de novembro de 2019.

I

da ilva
idente

Wilson o Rondina
Yice-Presidente

Ess o Juni r
Secretário

/Jâpc
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Reunião Ordinária
Item ) do Expediente

1 ) da Ordem do Dia

Obieto dâ Votâção

) Proieto de Emenda à Lei Orgânica do Município (

) 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

llcsultado dâ Votação

(
) Rejeitado

) Aprovado

) Aprovado
) Aprovado
) Aprovado

em Discussão Unica
com Emendas
em l" Discussão e Votação
em 2" Discussão e Votação
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é/-
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(
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(
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(
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(
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(
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) Aprovado em Regime de

) Aprovado na forma do Substitutivo

) Não alcançou "quorum" nara aprovaçào

) Rejeitado o Veto

) Mantido o Veto

) Outro
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Alexandre dos Santos PPS v
Ântonio ÂparecirJo Barbosa dr Silva PSDB
Carlos Augusto Forti PTB x
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Manoel Ricardo Ruiz
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Otloio n'74112019

Mairiporã, 20 de novembro de 2019.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 37u Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO DE LEI
N" 263i2019, que lnstitui, no âmbito do Município de Muiriporã, o Projeto A Cômcrra vai à
Escola.

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

Respeitosamente,

RIC o MTIS AS BAITBOSA
Prcs dente

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Pre[eitura Municipal de Mairiporà

DLP/

4
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Institui, no âmbito
Mairiporã, o Projeto
Escola".

do Município de
"Á Cdmara vai à

(Autor: Ve dor Presidente Ricardo Messias Barbosa)

A CAMAIIA UNICIPAL DE MAIRIPORA APROVOU:

vereadores e as escolas públi e privadas, permitindo aos estudantes compreender o papel
do contexto social em que vivem, contribuindo assim para
tendimento dos aspectos da sociedade brasileira.

do Legislativo M unicipal den

a Íbrmação da sua cidadania e

Art. 2' O pro.i será implantado mediants adesão das escolas mencionadas
no cctpul do art. lo e abrangerá o Ensino Fundamental Ile o Ensino Médio.

Art.3u Constit em objetivos específicos do programa

I - proporciona a circulação de informações nas escolas sobre projetos, leis e
atividades gerais da Câmara un ic ipal de Mairiporã;Nl

I

II - possibilitar s alunos o acesso e conhecimento dos vereadores da câmara
e as propostas apresentadas no Poder Legislativo em prol da comunidade mairiporanense;

I II - lavorecer s atividades de discussão e reflexão sobre os problemas que
mais afetam a população mairi ranense:

IV - proporcio ar situações em que os alunos apresentem sugestões para
solucionar importantes qu

V - sensibiliza
do Projeto "A Câmara vai à E

professores, funcionários e pais de alunos para participarem

Art. l" Fica i

Câmara vai à Escola", com

Art. 4" O prog

I - planejam
relacionando as escolas por o
l;

tituído no âmbito do Município de Mairiporã, o Projeto "A
objetivo geral de promover a interação entre a câmara de

fola" 
e apresenrar sugestões para o seu aperfeiçoamento

I

rfrna será operacionalizado pelas seguintes condições:

{nto das atividades e desenvolvimento de cronogramas,
rpem de quantidade de alunos matriculados, conforme Anexo

I

I

I

I

I
I

I

I

I

.l
AT]TOCRAFO DO PROJETO DE LEI N" 263 DE 2OT9

I

da cidade ou de determinados grupos sociais;
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lI - pesquisa e seleção de material didático;

III - estabelecimento de calendário de visitas para as escolas do município;

lV - visita mensal na úrltima semana de cada mês. de pelo menos um vereador

e funcionários do qr.radro permanente de cargos da câmara nas instituições de ensino. a íim
de abordar a importância do Pgder Legislativo na vida da sociedade e o papel do vereador no
desenvolvimento do município:

V - apresentações e realizações de palestras com apoio de material gráfico
como cartilhas e vídeos;

Vll - promoção de atividades com os seguintes temas:

a) história da CâÍnara Municipal de Mairiporã;

b) apresentaçãordo perfil dos vereadores e funcionamento da cámara;
I

c) tramitação dd proposições.

VIII - visita dos alunos à Câmara Municipal para assistirem a uma reunião
ordinária dentro de calendário previamente definido.

Art. 5" As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas. se necessário.

Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário "27 d"iMurço", 20 de novemhro de 2019.

I Mf,SA DIRI,TIVA

MF,SSI S BARBOSÀ
I

iR

I-/ '/.
.r /

.,uu.*,,lro J$U|IIü.1'à^ DAN r-^s
2" §ecre#riô
- -_/__ /

AN'IONIO PA
l" Sêcretáíio

.atr,.4.,í:

Presidente

VI - divulgação no site da câmara e agendamento da visita, pelo vereador,
com uma semana de antecedência .junto à secretaria, para adequação da estrutura e

organ ização da apresentação;

I

i

i

i_
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ANEXO I

Escolas estaduais localizadas no Município de Mairiporã

E.E. ARTHUR WEINGRILL
RUA MARrA DAS DoRES NASCTMENTo cHAMMA .N' 6s - JD. r'eRNÀo oras
CEP: 07600-000
Fones: 4604-3060 e 4419-1694

E.E. BAIRRO DO ITAIM
ES'I RADA MUNICIPAL, S/N'- ITAIM - CEP: 07600-000
Fones: 4486-5327 e 4486-53 I 3

E.E. BAIRRO JUNDIAIZINHO
ESTRADA MUNICIPAL, N" 435 _ JARDIM OLÍMPIO _ CEP: 07600-000
Fones: 4486- l 588 4486-3054

E.E. CARLOS AUGUSTO DE PADUA FLEURY - PROF.
RUA JOÃO PUCA DIAS, N" 85 _ TERRA PRETA CEP: 07600.000
Fones: 4486- 1332 e 4486-4304

E.E. HERMELINA DE ALEUQUERQUE PASSARELLA _ PROF"
AVENIDA TABELIÃO PASSARELLA. N" 72I CENTRO _ CEI': 07600.000
4604-4222 e 4419-1695 I

E.E. JARDIM SÃO FRANCISCO
ESTRADA DA CANJICA, Nq425 -TERRA PRE-IA -CEP: 07600-000
Fones:4486-1945 |

E.E. JOSÉ ROBERTO MELCHIOR _ DR.
RUA IRMÃ JOANA PIRACIDE MARTINS, N'2OO _ JARDTM HENRIQUE MARTINS
- CEP: 07600-000
Fones: 4604-3776 e 4419-1721

l

E.E. MARIA ZEZA GOMES DE OLIVEIRA
RUA MANOEL JOSE MORAES, N'225 - VILA MACHADO - CEP: 07600-000
F ones: 4482-147 5 e 4482-1146

I

E.E. NAIR HANNICKEL ROMARO
RUA CHARLOTTE SZIRMAI, $,N'_ ESTÂNCIA SANTO ANTÔNIO CEP: O7óOO-OOO

Fones: 4484-41 2 I e 4484-4637

E.E. NIDE ZAIM CARDOSO _ PROF'
RUA VEREADOR IRACI ROI.IM, N" 96 - NÚCLEO RESIDENCIAL _ CEP: 07600-000
F ones: 4604-4221 e 4419-1687

'[ Câmara fuí.unicipaf fe %ot iporã
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E.E. ODARICO OLIVEIRA|NASCIMENTO _ PROF.
RoDovtA aRÃo seHul, KM 3t,5 voroRANTtM cEp: 07600-000
Fones: 4484-4687 e 4484-4467

I

E.E. OZILDE ALBUQUERQUE PASSARELLA - DR.
ev. cavtúNas, N' I t0 - B,AtRRo pAReuE FRIBURGo - cEp: 07600-000
Fones: 4485-2322 e 4485-2960

I

E.E. PEDRo celRÃo Do NASCIMENTo
ESTRADA Rlo ACIMA, rHalt - galnno sANTo a,NrôNto - cep: 07600-000
F ones: 4604-2977 e 4419-2774

I

E.E. PTETRo PETRr I

Rue toÃo pEDRo MrzrARA, N" zs - TERRA pRETA - cEp 07600-000
Fones: 4486-1680 e 4486-2938

l

I

I

I

i

I

i

i
I

I
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I
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I

I

I
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,Rl FEITURA MUNICIPAL DE MÂIRIPORA

ESTADO DE SÃO PAULO

Oficio n'1.423/2019
Mairiporã, l3 de dezembro de2019.

Senhor Presidente,

Recebi dessa E. Câmara, para autógrafo, o

Projeto de Lei n" 263/2019, de iniciativa do Sr. Vereador Presidente Ricardo Messias

Barbosa, protocolizado aos 22 de novembro de 2019, que Institut, no âmbito do Município
de Mairiporã, o Projeto "Á Câmaro vai à Escola".

A matéria do referido projeto de lei já foi
discutida pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo em Ação Indireta de

Inconstitucionalidade de idêntica norma oriunda do Município de Catanduva/SP. Nos autos

da ADI 994.09.224383-l proposta pelo Prefeito de Catanduva em face a Lei Municipal n"

4.764/09, acordaram os D. Desembargadores ser este tipo de lei inconstitucional por vício
de iniciativa, posto que, em se tratando de disposições referentes ao serviço público de

ensino, caberia tão somente ao Poder Executivo a iniciativa legislativa. 
-AÇAO DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE _ LEI N" 4.764109. DO

MUNICÍPIO DE CATANDUVA, QUE INSTITUI
PROGRAMA ESCOLAR "CÂUANA VAI A ESCOLA _

CÂMARA.MIRIM _ INCONSTITUCIoNALIDADE
FORMAL _ VÍCIO DE INICIATIVA E VIOLAÇÂO DO
PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

INVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO
vroI-AÇÃo Dos ARTS. 5',;24, §2" t E 2;25;47, rr. XVr

E XIX, A, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÀO

PAULO - AÇÃO PROCEDENTE. A Lei Municipal, de

iniciativa parlamentar, instituiu o programa vai à Escola -
Câmara Mirim". Em se tratando de disposigão referente ao

serviço público de ensino, caberia tão somente âo Poder

Executivo a iniciativa legislativa. Além disso, o gerencianrento

dos serviços públicos municipais cabe à Administração
Pública, a qual é dotada dos instrumentos e recursos para,

mediante critérios de discricionariedade autorizados pela lei,

analisar a conveniência e oportunidades de medidas como as

que ora são discutidas.

objelivo seÍalde promorct a int.ruçàô ente â Câmara dc veÍ.adoÍcs dc Calanduv. e a escola, pemitindo ao esudânle cômpreendero pâpelJô LêsisL,tvo d.rúo dô.ônrc\rô
socialem quevive, conúibui.Jo â!snn paraa forDaçào da suÀcidadaniacenlc.dimcntodosaspêcrôsdasociedâde bÍasi1.na

Danie Pisaneschi

ofrclal LeglslatiYo

tTlt r'(b,1

\,





PRE FEITUR A MUNICIPAL DE MAIRIPORA
ESTÁDO DE SÁO PÁ(ILO

Destarte, porque constatadas a inconstitucionalidade formal e

a inconstitucionalidade material ante a usurpação de

prerrogativa exclusiva do Poder Executivo de perquirir da

conveniência e oportunidade de implantar programa escolar

com reflexos nas atribuições de suas secretarias e servidores.

declara-se a inconstitucionalidade da lei em análise. (TJ-SP -
ADI: 994092243831 SP, Relator: Artur Marques, data do
julgamento: 17tO3t2OlO, Órgão Especiat, data de publicação:

0s/0412010)

Bem por isso, vejo-me instado a vetá-lo

totalmente, fazendo-o nos termos do artigo 49 da Lei Orgânica do Município.

Isso tudo posto, observa-se que a Câmara dos

Vereadores adentrou uma competência reservada ao Poder Executivo, concluindo ser o

Projeto de Leí n' 263119 formalmente inconstitucional, por vício de iniciativa.

Essas, Senhor Presidente, são as razões que

me levaram a vetâr totalmente o Projeto de Lei n" 26112019, à luz do artigo 49 da Lei

Orgânica do Município, as quais ora venho submeter à elevada apreciação dos Dignos

Vereadores dessa Casa de Leis, apresentando meus cordiais protestos de elevada estima e

distinta consideração.

Atenciosamen

O SHIGUEYUKIAIACYDA
Prefeito Municipal

A Sua Excelência RICARDO MESSIÀS BARBOSA
Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã
Mairiporã - SP.
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PARECER rÉcNrco 1uúorco
cHEFE DA PRocuRÂDoRrA JunÍorce

Justiça,sesueparecer*,âí.'i*"1:,:::::1T:*:,*un,i:rI;JT#r:"."",;
attoÃa é do Vereador Ricardo Messias Barbosa.

Trata-se de Proieto de Lei que dispõe sobre o Proieto da
Càrnao vai à Flscola.

Portanto, segue como penso.

econ»o cou e rpr oRcÂNrce uuNrcrper os uerRrpoRÃ

srçÃo rr

"DAs ATRrBurçÕns coNJUNTAS DA cÂMARÂ
MUNICIPÂL E PREFEITO

Artigo 8" - Cabe àCàrnaru Municipal, com a sanção do
Prefeito, dispor sobre todas as matérias de
competência do Município e especialmente:

I - as preüstas nos artigos 30, 145, 165 e 182 da
Constituição Federal e 19 da Constituição Estadual;

II - autorizaÍ ou apÍovar convênios, acordos ou
contÍatos de que resultem para o Município encaÍgos
não previstos na lei orçamertâia;

III - delimitar o perímetro urbanol

IV - dar nome aos próprios, üas e logradouros
públicos, assim como modificá-los."

Conforme se observa o Ârtigo
Municipal, e Artigo 30 da Constituição Federal, a competência

8" da Lei Orgânica
NÃo É PRIVATIVA

do Prefeito Municipal devendo não só o mesmo seguir a ,c1

1
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Orgânica Municipal como da Constituição Federal, a qual deveria ter tomado
conhecimento afltes de suâ posse âo cârgo eletivo que foi conduzido pelo "povo".

Mas aioda assim, a Constituição Federal de 1988, dispõe
sobre o mesmo tema em seu Ârtigo 30, I, senão veiamos:

"ÁÍt. 30. Compete aos Municípios:

f - bgislar sobre assuntos de intercsse local;»

Âssim, superada a questão a de quem pode legislar sobre os
âssuntos de interesse local, veio que há enorme equívoco do Prefeito Municipal ao
adrzir que sua competência seria privativa, pois, resta claro que há interesse local,
devendo assim o Prefeito Municipal respeitar r Càrnara Mrmicipal que editou Lei com
o único intuito de pÍoteger o Povo desta Cidade e aos que dela fazem sua moradia.

DO EXEMPLO DA CIDÂDE DE SÃO PAULO

O Decreto I-Êi 48.268/2007, <luando então Ptefeito
Murricipal De São Paulo, GILBERTO KASSAB, sancionou progrâmâ idêntico a este.

Segue, EM ANEXO O REFERIDO DECRETO LEI.

Dentre outras kis de outros locais que poderiam ser
citadas aqui, mas que não possú sequer necessidade.

DACONCLUSÃO

Âs competências legislativas do murricípio caÍa;cterlzaÍr,-se
pelo princípio da predominância do interesse local, que, apesar de dificil conceituação,
refere-se àqueles interesses que disserem respeito mais diretamente às suas

necessidades imediatas.

Â atividade legislativa mrmicipal submete-se à Lei Orgânica
dos municípios, à qual cabe o importante papel de definir, mesmo que

exemplificativameÍrte, as matéÍiâs de competência legislativa da Cà,rnar4 uínâ vez que
a Constituição Federal (artigos 30 e 31) não as exaure, pois usa a expressão interesse

local como catalisador dos assuntos de competência mrmicipal.

2
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Essa frrnSo legislativa é exercida pela Câmara dos
Vereadores, que é o órgão legislativo do município, em colaboração com o prefeito, a

quem cabe também o poder de iniciativa das leis, assim como o poder de sancioná-las
e promulgáJas, nos terÍnos propostos como modelo, pelo processo legislativo federal.

Entende, portaflto, este Procurador Jurídico que a referida
Lei, além de LEVAR CONHECIMENTO AS CRIANÇAS Ii JOVENS DESTL
MUNICÍPIO, pode ainda despertar Íros mesmos o interesse por sc tomaÍ oovos
políticos e realmente MUDÂR Â HISTORIA do nosso Município de Mairiporã,
portaflto, tratâ-se de Lei totalmente pertinente e leqal, os quais üversos municípios já

vem assim adotando a mesma medidq e de forma nenhuma é inconstirucional.

O que me paÍece é que falta disposição do Prefeito
IvÍunicipal em apoiar os Vereadores destâ Câsa de [.eis, e o que nos paÍece é que se

tÍLta Lperrzs de uma "disputa de poder', de quem pode, ou quem não pode.

Âssim, tenho que o refeddo Veto do Prefeito Municipal ó

totalÍneÍlte inapropriado, e assim vai de encontÍo com os interesses locais do
Município, e não v{o neste caso invasão de prerrog.ativ4 âté poÍque o futigo 30 da
Constituição Federal permite que ambos os poderes possaÍn trabalhar em conjunto.

Portanto, deve o PLENÁRIO desta CASÂ DE LEIS,
derrubar o veto aposto pelo Prefeito.

Mairiporã, 05/02/2020

E

CHEF neoonrepnÍorce

Câ.mara fuí-unicipat [e %-arrip J

R

3



Câ.mora fulunicipaf fe fuLarriporã K
2+b

Estado de São Paulo

PROCEDIMENTO PARA DERRUBAR O VETO CASO OS YEREÂDORES
ENTENOAM I.IECCSSÁRIO

Conforme entendimento do Regimento Intemo, segue a

sua aplicação

O Àrtigo 241 do Regimento Intemo desta Casa de I-eis,
seÍlao veralnos:

Dos PRocESSos oe voreçÃo

oArtigo 241 - Os prccessos de votação são:

§ 7" - O prccesso de votação secfieta será utiüzado nos
segulntes casos:

d) no exame de veto aposto pelo Prefeito."

CAPÍTULO YDO VETO

oÁrtigo 250 - Se o Prefeito tiver exercido o direito do
veto, parcial ou oal, dento do prazo de quinze dias
úteis, contados da data do recebimento do respectivo
autógrafo, por julgar o proieto inconstitucional, ilegal
ou contrário ao interesse púbüco, o Prcsidente da
Câmara deverá, dentro de guarenta e oito horas,
receber comunicação do aludido ato.

§ 7" - O veto só podená ser §eitado pelo voto da
maioria absoluta dos membros da Câmaru, em votação
por es ctu tinio s e cre tol D

CONCEITO DE MÂIORIA ABSOLUTA

Maioria Absoluta: (lelso Ribeiro Bastos, no livro
"Comentá-dos à Constituição do Brasil", 4" volume, tomo I, ed. Saraiva, 19

questiona eÍn que consiste a maioria absoluta e ao Íesponder UC "a maioria

4
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absoluta vem a seÍ o equivalente a mais da metade dos integnntes do órgão.
Este número equiualerá à metade dos membros mais um quando se tratar de
número par. Em caso contrário, basta que seia o núrnero inteiro
imedia tamente pos teriot à me tad e. "

Neste caso, a N{aioria Absoluta paÍa esta Casa de I.eis de
Mairiporã, é a quantidade de METÂDE + UM, qual seja: 6 +t assim, t€Ínos que a

Maioria Absoluta são 07 (sete) votos, ou 07 (sete) Vereadores.

I\{airiporã, 05 / 02 / 2020

EDIS

JURiDICA

OR

5
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DECRETO NO 48.268, DE 12 DE ABRIL DE 2OO7
Regulamenta a Lei no 14.263, de 29 de janeiro de 2007, que institui o Programa
Câmara Municipal de São Paulo nas Escolês.
GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
DECRETA:
Art. 10. O Progrôma câmara Municipal de São Paulo nas Escolas. instituído pela Lei no
14.263, de 29 de janeiro de 2007, a ser implantado nas escolas municipais de ensino
fundamental e médio. fica regulamentado nos termos deste decreto.
Art, 20. O Programa tem por objetivo a conscientização de crianças e jovens sobre a

necessidade de escolher. com critério, seus representantes, e sobre o papel e a
importância do Poder Legislativo, por intermédio de um ciclo de palestras que visam:
I - levar ao conhecimento das crlanças e jovens a importância das funções legislativa,
fiscalizadora e deliberativa exercidas no âmbito do Legislativo Municipal;
II - enfatizar a importância da função fiscalizadora do Legislativo;
III - difundir a noção de que a representatividade política tundamenta o sistema
democrático;
IV - destacar o papel do Vereador como elo entre a sociedade e o governo para o
estabelecimento da agenda política e a adoção de políticas públicas;
V - desenvolver o conceito de cidadania;
VI - discutir a importância do voto nas sociedades democráticas.
Art. 3o. o Programa referido no artigo 1o deste decreto destina-se a alunos a partir do
40 ano do ciclo I do ensino fundamental, bem como a alunos do ensino médio, e será
desenvolvido pela unidade administrativa competente da Câmara Municipal de São
Paulo em colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, representada pelo
Setor de Projetos Especiais.
Art. 40. Competiná a cada unidade escolar, de acordo com o seu projeto pedagógico,
definir a forma de implementação do Programa.
Art. 50. As atividades do Programa estarão inseridas nas demais atividades
curriculares, preferencialmente aquelas desenvolvidas:,
I - no ensino fundamental, dentro do tema transversal "Etica", dos Parâmetros
Curriculares Nacionais;
II - no ensino médio, de forma contextualizada, dentro das disciplinas das diversas
áreas de conhecimento,
Art. 60. Constituirão atividades do Programa, além do ciclo de palestras, visitas
monitoradas à Câmara Municipal de São Paulo e vivências de funções específicas do
Legislativo, inclusive no âmbito da unidade escolar,
Art. 70. As unidades escolares deverão se inscrever nas atividades constantes da
programação elaboradã pelos órgãos mencionados no artigo 30 deste decreto e
divulgada pela Secretaria Municipal de Educação, até o dia 30 de março de cada ano.
Art. 80. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 12 de abril de 2OO7, 4540 da
fundação de São Paulo.
GILBERTO KASSAB, PREFETTO
ALEXANoRE ALVES SCHNEIDER, Secretário Municipal de Educação
Publicado na Secretaria do Govemo Municipal, em 12 de abril de 2007.
CLoVIS DE BARRoS CARVALHO. Secretário do Govemo Municipal
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orÍcto N" s4l2020

Mairiporã, 12 de fevereiro de 2020.

Assunto: comunica vetos rejeitados

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Atendendo ao disposto no § 5o do art. 49 da LOM, comunicamos que na 2u

Reunião Ordinária foram rejeitados os VETOS TOTAIS AOS PROJETOS DE LEI Nos
222,223, 230, 232, 246,255 e 26312019 e o VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR No 1012018, conforme relação abaixo:

PROJETO DE LEI N' 22212019 - Proíbe o uso de placas iníormativas, impressão em bilhetes
ou cupons, em estacionamento e ou similares com os seguintes dizeres: "Não nos
responsabilizamos por danos materiais e ou objelos deixados no interior do veículo", e dá
outras providências (cópia anexa).
PROJETO DE LEI No 22312019 - Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de transporte
coletrvo urbano a divulgarem no lelreiro frontal avisos de roubo ou furto e outras ocorrências
criminais e dá outras providências (cópia anexa).
PROJETO DE LEI No 23012019 - Dispõe sobre a criaçáo dos §§ 4", 5o e 6o ao art. 1o da Lei no

3.0í 3, de 31 de maio de 20í 0 (cópia anexa).
PROJETO DE LEI N" 23212019 - Dispôe sobre a criação de vagas de estacionamento
exclusivo para veículos de transporte escolar em frente às creches e escolas de ensino
fundamental e médio, e dá outras providências (cópia anexa).
PROJETO DE LEI N" 24612019 - Obriga os estabelecimentos públicos e privados de ensino
do Município de Mairiporã, a afixarem placa informando o número do telefone do Conselho
Tutelar e dá outras providências (cópia anexa).
PROJETO DE LEI No 25512019 - Dispõe sobre a preferência de idosos, mulheres grávidas ou
com criança de colo e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos assentos do
transporte coletivo (cópia anexa).
PROJETO DE LEI No 26312019 - lnstitui, no âmbito do lt/lunicípio de Mairiporã, o Projeto A
Câmara vai à Escola (cópia anexa).
PROJETO DE LEI COIvIPLEMENTAR No 10/2018 - lnstitui o Código de Obras e Edificaçôes
e dá outras providências (cópia anexa).

Respeitosamente,

R DO ESSIAS BARBOSA

DEPTO ADI\4
A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura Municipal de Mairiporã
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