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Mairiporã, 20 de fevereiro de 2020.

Encaminhe-se a(s) Comissão(ões)
Justiça, Legislação e Redação____
Finanças e Orçamento
Obras e Serviços Públicos----
Educaçã0, Cultura e Esportes_____
Planej. Uso 0cup. Parc. do Sob e Meio Amb._
Desenv. Eco e Turismo____
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Nobres Pares,
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l;iiesias

Mairip ?_$'i'l&a
ce Presidente

Apresentamos à consideração dos nobres edis, o incluso projeto de lei, que Institui

e define ,o*o ,àna livre de agrotóxicos o produção agrícola, pecuória, extrativista e as prálicas

de manejo dos recursos naturais no Município de Mairiporã.

Na certeza de podermos contar com a imprescindível atenção e colaboração de

vossas excelências, com a aprovação unânime do referido projeto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

v,
Rede Sustentab
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As Suas Excelências os Senhores,
Vereadores da Câmara Municipal de Mairiporã
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ExPostÇÃo nB MOTIVoS

Senhor Presidente,

orgânica.

A presente proposição tem como objetivo instituir em todo território de Mairiporá zona

livre de agrotóxicos nas produções primárias e extrativistas. Trata-se de uma medida de grande

importância para a cidade, quó norà já apresenta indícios de se tornar um polo de agricultura

Essa lei beneficia diretamente os produtores rurais de Mairiporã que já trabalham no

sisterna de agricultura orgânica, sendo isso mais um atrativo para SeuS produtos' pois darão

Segurança a Seus clientes,"tendo em vista que a produção em área livre de agrotóxicos reforça a

qualidade dos Produtos.

outroSegmentoquehojeseencontraemcrescimentoemMairiporãeaapicultura.Essalei
beneficia o apicultor ra u.nda, tendo .. ,ir,u que seu produto está livre de contaminações' pois

toda a área ao redor do apiário e livre a" ugroto*icos, facilitando a classificação de produto

orgânico e principarm.nt" áá segurança ao apiãurtor quanto às suas cormeias. Hoje os agrotóxicos

são os principais causadores da inorte de abejhas e até de enxames inteiros, causando prejuízos ao

apicr-rltor e principalmente ao meio ambiente, uma vez que as abelhas são os principais

pãiiniruaor.r, . u falta delas podem ocasionar sérios problemas.

Mairiporãhojeeummunicípiodeinteresseturístico,tendoamaiorflorestanativaurbana
do planeta. tuto qr. uirui p.rrou, .,, Urr.u do turismo ecologico' Com o título de ZonaLivre de

Agrotóxico, Mairiporã atiairétmais turistas que buscam uma iida natural e saudável' fortalecendo

usi* o turismo sustentável da cidade'

oBrasiléumdospaísesquemaisconsomeagrotóxicosnomundo,sendoresponsávelpelo
consumo de pero menos 20oÁ dototar mundiar. Inclusive e especialmente aqueres proibidos em

paises centrais, em especial os Europerr-. ,Ài..u quantidades alàrmantes do uso destas substâncias

na produção de alimentos.

Este e um debate necessário em âmbito nacional e até continental' A Organização das

Nações Unidas, em mais de uma oportuniàade tem alertado para aquantidade de mortes causadas

por essas substâncias.

Ern ntarço de 2017, dois relatores especiais do.conselho de Direitos Humanos da oNU

alertaram para o fato de que são contabilizadãs 200 mil mortes por ano em decorrência direta do

uso de pesticidas . "g-lã.i.o, "rn 
todo o mundo, mas que 99% dessas mortes acontecenl em

países em desenvolvimento. em que as leis ambientais tendem a ser menos protetivas e que'

portanto. esta não é apenas uma problemática ambiental ou econômica' mas tambem e

iundamentalmente de violação de direitos humanos'

A organização tem alertado tambem para a necessidade de superar o mito de que estas

substâncias são responsáveis p.lu guruntiu à. ,.gutança alimentar' Ao iontrário' cadavez mais a

agloecologia e outras práticas de produção limpa, sustentável e responsável de alimentos são
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tupdame6tais para a garantia efetiva de segurança alimentar e nutricional'

0problenraseagravacomatranritação,noCongressoNacional,doPLn.6.2gg-A12002.
que altera as exigências constantes na Lei nó l.gozrgg e centraliza no Ministerio da Agricultura a

liberação dos agrotóxicos, excluindo ou secundarizando as competências da ANVISA e do

lEstafo [e São ?aufo

Ministerio do Meio Ambiente

o h serv ado s o s s eguinte s princ ípio s :

VI - defesa do meio ambienle;

E. por Jint

Assim, e com este alinhamento esclarecido, a Presente Proposlç ão tem como objetivo

estabe lecer urna normativa rlgorosa e responsável, que se1 a capaz de Proteger a cidade, sua

popLrlação e todo arlrbiente - urbano, rural' r-ratural - em fàse de uma ameaça real. grave e evitável,

razão pelas quais contamos com a co Vossas Excelências Para a sua

DORTE FRETTAS
V

Por outro lado, a peculiar conf,rguração de Mairip 
9r.á, 

a sua formação geográfica e o alto

nível de consciência ambiental de seus habiiantes e sua evidente vocação para aproteção do meio

ambiente Írazent" p..-.rà ,"rponrubiiiaua. para o pod"l público de incentivar tais práticas e

trabalhar para que àontinuemos iendo ,À ,rni"ipio referência no que se refere à qualidade de

vida. saúde coletiva fraticas agroecológicas e proteção do meio ambiente'

A proposição segue na esteira de projetos semelhantes aprovados nas cidades de Porto

Alegre-RS enr 2017, que resultou na Lei nà ti.izgtzgl7 em vigoinaquele município e na cidade

de Florianopolis - SC em 2llg,qu. ,"rul,ou na Lei no l0'628, Je 08 de outubro de 2019 em vigor

naquele municíPio.

lmporladizer.ainda,queaproposiçãorespeitaasdeterminaçõesconstantesda
Constituição Federal sobre o tema:

,,Art. 23. E competência comum da (Jnião, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municín;s- 
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formos;

Art.tT|.Aordemeconômica,fundadanav.alorizaçãodotraba.lhohumanoenalivre
iniciativa, tem por fint assegurar a rcdás existência digna, ,'àn\or*u os ditames da'iustiça social'

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado' bem de uso

comum do povo e e:ssencial à sadia qí"aií1a' de vida' 
"impondo-se ao poder público e à

coletividade o dever de defenctêJo e preiervá-lo para as presentes efuturas gerações'"

CV/SEC-DLP-MIMC

llede Sustentabilidadc

aprovaçáo
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PROJETO DE LEI N'286 DE 2O2O

"Lei Ana Maria Primavesi"

Institui e define como zono livre de agrotóxicos a

procluçãrt agrícola, pecuária, extrativista e as
-práticas 

de manejo dos recursos naturais no

Município de MairiPorã.

(Autor: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

a.cÂM.q,RAMUNICIPALDEMAIRIPoRÁ'q'pRov'q':

Art. lo Fica instituída e definida como ZonaLivre de Agrotóxicos a produção agrícola,

pecuária, extrativista e as práticas de manejo dos recursos naturais no Município de Mairiporã'

^rt.2' 
Fica vedado o uso e o armazenamento de quaisquer agrotóxicos, sob qualquer tipo

de mecanismo ou técnico de aplicação, considerando o grau de risco toxicológico dos produtos

utilizados, no Município de Mairiporã'

§ l. Os insumos com uso regulamentado para a agricultura orgânica, considerados de baixo

impactJambiental e de baixa toxicidade serão autorizados, desde que tiverem em sua composição

somente produtos p.mitiaor na legislação e registrados com a denominação de produtos

fitossanitários para a agriculturu otgânica, com proibição para os insumos que apresentem

propriedades mutagênicas ou carcinogênicas'

§ 2" Exclui-se ao definido no caput do art. 2o, o uso de agrotóxicos para a aplicação de

medidas de prevenção, detecção pr.rorô, controle e erradicação de espécies.exóticas e espécies

exóticas invasoras, assim como para fins de restauração ambiental, mediante aprovação do

conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA e constante no plano de manejo

da unidade de conservação.

Art. 3' Para os ef'eitos desta lei, consideram-se:

I-agrotóxicoseafins:

a) os produtos e os agentes de processos fisicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso

nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas

pastagens, na proteção de íorestas, nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e também de

àmbiãntes urbànos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da

fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos; e

b) substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e

inibidores de crescimento.

I

t
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II - componentes: os princípios ativos, os produtos técnicos' suas matérias-primas' os

ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins'

Art. 4o Esta lei tem como objetivo:

I - fomentar o desenvolvimento dos setores econômicos voltados paÍa a produção' a

comercialização e o uso de produtos fitossanitários, insumos de origens biologicas e naturais,

reduzindo a dependência de insumos "*,"ão', 
apropriados para a pródução orgânica e de base

agroecológica, contribuindo para a ,"g**çá álimentar e nutricional e o direito humano à

alimentação adequada; e

Il.imptementariniciativasnocampodaeducaçãoformalenãoformalparasensibi|izar,
capacitar, qualificar e divulgar quanto ao risco e impactos dos agrotóxicos na agricultura' na

pecuária, na prodoçao extralivisiu. nu, p,áticas.de.manejo dos recursos naturais' promover a

qualificação de .*àÀionistas rurais, pr.in*fà"'' at,tuút e do meio ambiente' agricultores'

consumidores, estúantes e entidades da sociedade civil'

Art.5oAspessoasfisicasejurídicas,proprietariasoupossuidoresqueinfringiremas
proibições impostas;;i;;. ," desta Éi, incorreião nas seguintes penalidades:

I - advertên ciaparacessar o uso e aplicação;

II.aplicaçãodemulta,emcasodedescumprimentodaadvertência;e

III - aplicação da multa em dobro' em caso de reincidência'

§1"Nãoseresponsabi|izará.pelaspenalidadesprevistasnestaleiotrabalhadorempregado
e subordinado que esteja cumprindo ;;ü; de superior hierárquico, devendo este esclarecer as

informações necessáriut p*u lãvratura do auto de infração'

§2,Todainfraçãodeveráseridentificadamediantelavraturadeautodeinfração,nos
moldes-e parâmetros dehnidos pela lei municipal vigente'

Art. 6' Na Zona Livre de Agrotóxicos' buscar-se-á:

I-desenvolveraproduçãoruralorgânica,sustentáveledebaseagroecológica,com
ampliação de tecnologias que p.rmitum u p,oã'çao primária e a atividade extrativa em equilíbrio

ambiental;

II - incentivar o cooperativismo e o associativismo na produção e na comercialização dos

produtos agroecológicos;

III - incentivar a prevenção e a recuperação dos recursos hídricos e dos solos; e

IV - criar incentivos fiscais para que os produtores rurais no município logrem' sem

prejuízo, a transição paraaprodução órgânica ou de base agroecologica.

t
*
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Art. 7o Fica o poder Executivo municipal responsável pela fiscalização e aplicação das

penalidades e multas previstas nesta lei'

Art. 8' Os recursos financeiros arrecadados com as multas previstas nesta lei serão

destinados integralmente às pastas da saúde e do meio ambiente'

Art.g,Qualquermunícipepoderádenunciaraspráticasvedadasnestalei.

Art.l0.Parafinsdecumprimentoaoprevistonestalei,serárealizadopelopoderpúblico
municipal campanhas que visem informar e cànscientizar apopulação em geral sobre o uso e os

.uiauaà, nu. uili.uçOes ae qualquer tipo de produto agrotóxico'

Art.ll.oPoderExecutivomunicipalregulamentaráestaleinoprazodecentoeoitenta
dias, contados da data de sua publicação'

Art.12. Esta lei entra em vigor um ano após adatade sua publicação'

Plenário "27 de Março", 20 de fevereiro de2020

FREITAS
Veread

Rede Sustentabilidade

GV/DLP.MIMC
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Antonio Ap. Barbosa da Silva <tonhe@mairipora.sp.leg.br>,
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perei ra dos santos < pastorcicero@mairipora.sp, leg. br>,
doriedson antonio da silva freitas <dori@mairipora.sp.leg.br>,
professoressio < professoressio@ ma i ri pora. sp. leg. br>, Nil
<vereadornil@mairipora.sp.leg.br>, Manoel Ricardo Ruiz
< chi naoruiz@mairipora.sp. leg. br>, marcinhodaserra
< ma rcinhodaserra @mairipora. sp.le g.br> , Marco Antonio
< marcoantonio@camaramairipora.sp. gov. br> 3 mais,..
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Despacho:

Procuradoria Jurídica

Para Senhor Presidente

Tendo em vista que a presente dataa indicação da Relatoria do mencionado projeto de lei no

286t2020, pela Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação ocorreu fora do prazo

constante da Seção V DOS TRABALHOS, Art. 85 e seguintes do RI., repasso a Vossa

Excelência,paÍaque determine as providências a serem adotadas.

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

prazos de todas as Comissões a que tenham 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, 2l de maio de 2020

José Aparecido Pereira de Carvalho

rador Legislativo

Barbosa

Presidente
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PROJETO DE LEt 28612020

lnstitui e define como zona livre de agrotóxicos a produção agrícola, pecu-ária, extrativista e as
práticas de manejo dos recursos naturais no Municí-pio de Mairiporã.

Tipo: Início: Fim:
Maioria Simples 2710512020 L6:58:48 211051202016:59:32

Status: Votos: Resultado:
FECHADA S:12 | N:0 | A:0 APROVADO

Comentários:
Votação encerrada

Parlamentar Partido Voto

Republicano (REPUBLICAN) Sim

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sim

Wilson Sorriso Partido Liberal (PL) Sim

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

Marco Antonio Partido Social Democrático (PSD) Sim

Gusto Partido Social Democrático (PSD) Sim

Chinão Ruiz Republicano (REPUBLTCAN ) Sim

Pastor Cícero Partido Liberal (PL) Sim

Tonhé Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Professor Essio Partido Liberal (PL) Sinr

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Boava Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

5im

efuer'tvsense" 041461202010:17:56 10t77

Votaçôes da Sessão

Valdeci América
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Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor prefeito Municípal,

Respeitosamente,

IV SIAS BARBOSA
P resídente

Mairiporã, 28 de maio de 2O2O

comunicamos que na 13a-Reunião ordinária foi ApRoVADO o pRoJEToDE LEr N" 286/2020, ôr" Jrlj,iri''e derine ;o;o;;;" rvrg a9 isíoííriro, a produçãoíi:;;',lr'r?fíf{ii;"7;i,rtiiiiià'"á'u" práticas dã-manelo dos-recirsos naturais no

Para que Vossa Excelência.possa promurgar,a competente rei, dentro do
prazo regar, transmítimos-rhe, ;à; autêntica oã [,Jn.,onado projeto.

t 9ll Excetência o Senhor
ANToNro sHrcuEyuxr ÃtncyoaPrefeitura tM un icipat O" ffrf riiipãrí'
SEC-DLP/
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ATITOGITAFO DO PITOJETO DB LBI N' 286 DE 2O2O

"Lei Ana Maria Primavesi"

lnstilui c de.fine como zona livre de agrotr5xicos a
produçcÍo agrícola, pecnriria, extrativista e crs

práticas de manejo dos recursos naturais no
d4unic ípio de Mairiporã.

(Autor: Vereador Doriedsotr Antonio da Silva Freitas)

n cÂuanA MUNICIpAL DE MAIRtponÃ ApRovou:

Art. 1' Fica instituída e definida como Zona Livre de Agrotóxicos a produção agrícola,
pecuária, extrativista e as práticas de rnanejo dos recursos naturais no Município de Mairiporã.

Art.2o Fica vedaclo o uso e o arrnazenamento de quaisquer agrotóxicos, sob qualquer tipo
de mecanismo ou tecnico de aplicação, consiclerando o grau de risco toxicológico dos produtos

utilizados, no Município de Mairiporã.

§ l" Os insumos collr uso regulamentado para a agricultura orgânica, consiclerados de baixo
irnpacto ambiental e de baixa toxicidade serão autot'izados, desde que tiverem em sua composição
somente produtos perrnitidos na legislação e registrados com a denominação de produtos

fltossanitários para a agricr.rltura orgânica, com proibição para os insumos que apresentem
propriedades mutagênicas ou carcinogênicas.

§ 2" Exclui-se ao definido no caput do art. 2o. o r.rso de agrotóxicos para a aplicação de

rnedidas de prevenção, detecção precoce, controle e erradicação de espécies exóticas e espécies

exóticas invasoras, assim Çonlo para Íins de restauração ambiental, mediante aprovação do

Conselho Municipal cle Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA e constante no plano de manejo
cla unidade de conservação.

Art. 3" Para os efeitos desta lei, consideram-se:
I - agrotóxicos e afins: e
a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso

nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas
pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas, e também de
ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja Ílnalidade seja alterar a composição da flora ou da
fàuna, a frm cle preservá-las cla ação danosa de seres vivos considerados nocivos;

b) substâncias e produtos ernpregaclos corlro desfolhantes, dessecantes, estimnladores e

inibidores de crescimento.
II - componentes: os princípios ativos, os produtos técnicos, suas matérias-primas, os

ingredientes inertes e aditivos usados na tabricação de agrotoxicos e afins.

Art. 4" Esta lei tem como objetivo:
I - fbmentar o desenvolvinrento dos setores econômicos voltados pala a produção, a

cr.rrlercialização e o uso de produtos Íitossanitários, insumos de origens biológicas e naturais,

*
*
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reduzindo a clependêpcia de insumos externos, apropriados para a produção orgânica e de base

agroecológica, contribuindo para a segllrança alimentar e nutricional e o direito hurnano à

aiimentação adequada; e

Ii - imple,nentar ipiciativas no campo cla educação folmal e não formal para sensibihzar,

capacitar, quuiifi.u, e clivulgar quanto ao risco e impactos dos agrotóxicos na agricultura, na

pecuária, 1à produção extraiivista e nas práticas de manejo dos recursos naturais, promover a

qualiticação àe extelsionistas rurais, profissionais de saitde e do meio ambiente, agricultores,

consumidores, estudantes e entidades da sociedade civil.

Art. 5u As pessoas físicas e jurídicas, proprietárias ou possuidores que infringirem as

proibições irnpostas pelo art. 2o desta lei, incorrerão nas seguintes penalidades:

I - advertência para cessal'o uso e aplicação;

II - aplicação de multa, em caso de descumprimento da advertência; e

III - aplicação cla urulta em dobro, en'l caso cle reincidência.

§ I'Não se l.esponsabilizará pelas penalidacles previstas nesta lei o trabalhador empregado

e suboráinado que esteia curnprindó ordens de superior hierárquico, devendo este esclarecer as

informações necessárias para lavratura do auto de inÍiação.

§ 2,, Toda infraçào deverá ser identificacla mediante lavratura de auto de infração, nos

utoldes e parâmetros deÍ.rlidos pela lei rnulicipal vigepte.

Art. 6' Na Zona Livre de Agrotoxicos, buscar-se-á:

I - desenvolver a produção rural orgânica, sustentável e de base agroecológica, com

arnpliação cle tecnologias que peimitam a produção primária e a atividade extrativa em equilibrio

ambiental,
II - inceltivar o cooperativismo e o associativisrno na produção e na comercialização dos

plodutos agroecologicos;
III - ipceptivar a prevenção e a recuperação dos recLlrsos hídricos e dos solos; e

IV - criar ilcentivos fiscais para qlte os produtores rurais no município logrem, sem

prejuízo, a transição para a produção orgânica ou de base agroecologica.

Ãrt.7" Fica o Poder Executivo municipal responsável pela fiscalização e aplicação das

penalidades e multas previstas nesta lei'

Art. g,, Os recursos Íinanceiros arrecadados com as multas previstas nesta lei serão

destinados integralrnente às pastas da saúcle e do meicr anlbiente'

Art. 9. Qualquer rnunicipe poderá denunciar as práticas vedadas nesta lei'

Art. 10. Para fins de cumprimento ao previsto nesta lei, será realizado pelo poder público

municipal campanhas que visem informar e conscientizar a população em geral sobre o uso e os

cuidadós nas aplicações de qualquer tipo de proclr-rto agrotoxico.

Art. ll. O Poder Executivo municipal regulamentará esta lei no prazo de cento e oitertta

Cias, contados da data de sua publicação.

Art. 12. Esta lei entra em vigor um ano após a data de sua publicação'

I

*
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PREFETTURA MUNICIPÂL DE M.* IRIPORÃ
ESTADO DE SÃO PAULO

cio no 35612020

Mairiporã. l9 de junho de 2020

Senhor
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PREFEITUR^E MUNTCIPAL DE M-^ü. TRIPORÃ
ESTADO DE SÃO PÁULO
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PR Ef,EITURÂ MUNIC IP&L DE Mr*.t IPORÃ-
ESTÁDO DE SÃO PAULO

Riheirão PrcÍo. Usurpada competência da União para instiÍuir
regrcts gerais sobre a matéria (art. 21, VI e § l" da CF). Ademais,

u norme eslá em mani/bsto desacordo cont Lei Federal n"
Nacional de Resíduo.s Sólidos) e o

7 .10" ,/ I 0, ent eÍugero o rol de

a a alÍerando

pelus normas

os requisiÍos

suplemenÍur do

144 tlu CE).

análise de oulros

Cuhe uo

de rct'el'su

lintpe:a

clltL' .J

isto é,

a conduta dos

A Câmora não

a.stubelec'e . tl()rmd,\ tle

púhlicos: dispõe.

compõe nem dirige o

3

tlu

du

.\uu

pública, sendo típica maÍéria de

Data de

DesrespeiÍo oo princípio
atlrrtittistroçtio' e separução

cotrstitucionais (arts. 5'; 47,

o

ohrcts e

,
t

Ademais. a proposição. dc iniciatir a

parlarrentar. diz respeito à orqanização administrativa local. ao incurnbir o Poder Executivo

de regular e executar a fiscalização da rnatéria tutelada pelo diploma legal, à sua expettsa.

fato que fêre a separação dos poderes. Quanto a isso. tarnbérn já prorrunciou a Corte

Paulista. t.lo bo.io de outra Ação Direta de lnconstitucionalidade (T.l-SP ,\DI:
20508581620148260000 SP 2050858- 16.2014.8.26.0000. Relator: Ademir Bcnedito. [)ata

de Julgame nto: 2211012A14. Orgão Especial. Data de Publicação: 2311012014\:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTÁDO DE S.IO PÁULO

.filncionulismo da PreÍbitura: edita, tão-somente, preceitos para
stra organi:ução e direção. Não arrecada nem aplicu as rendas

locois: epenqs institui ou altera tributos e autori:a sua

e Não governu o Município; ntas regula e

personali:udo no

not'ntotit'u dct

tlelihero e

o Executivo

legislatita em atos
(em 'Direito Municipal

1990, p. 138 139)

competênciu do c'he/ê do

supenor u

tlc

A Sua

Presidente da

Eis aí a

u

c o

e

I
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Mairiporã - SP.

,
t

Isto tr-rdo posto. tratando-se a materia do PL

n' 286120 de atividade nitidarnente administrativa. data vênia. não é dado ao Poder

Legislativo local interferir no assunto.

Estas. Senhor Presidente. são as razões que

me levaram a vetar totalmente o Proieto de Lei n' 286120, à luz do artigo -19 da Lei

Orgânica de Mairiporã. por inconstitucionalidade decorrente de usurpação de competência

da União (art.24. VI e § l'. CF e Tema n" 145 do STF) e de violação da regra de separação

de Poderes. prevista na ConstitLriçào Federal (arts. 2o) e na Constituição do Estado de São

Paulo. aplicável aos MLrnicípios (arts. 5'e 47.11 e XIV. c.c. art. 144). as quais ora venho

submeter à elevada apreciação dos Dignos Vereadores dessa Casa de Leis.

Atenciosamente.

ANTONI G

r-i
---./

IJEYI]KI AIAC YD,,\

ito Municipal

tI
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3010612020 CECAM - Sistema de Consulta Legislativo

DO DOCUMENTO ETO TOTAL

NTO: pa no )gg/2020

itura Municipal de MairiPorã

DATA 2s/6/2020 - 13:11 lsrruacno ABERTO

REMETENTE Procuradoria Jurídica lo.r.rnorÁ*ro Comissão de Justiça, Legislação e

RedaÇão

orscnrçÃo IFESTAR-SE SOBRE O VETO 20 DO ART. 2500

v

ur wrno lffiot & rhildsl MCI^n0fl ümn»
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C â.mara lVÍunictp a [ f,e 9Ví- airtp o rã
lEsta[o [e São cPaufo

l)cs pa clr o:

l)r'ocu rndoria .l u rídica

l':r r':r Sen lrur Prcsidcnte

'l'enclo enr vista o constante no CAPÍTULO V DO VETO, nos seus §§ 3" e 4o do art. 250 do

n()sso regirnento interno, não houve manilbstação e pronunciamento por parte da Contissão de

.lLrstiça. Legislaçào e Redação, a respeito do Veto Total no 14 ao Projeto de Lei n" 286,

portanto. repasso a Vossa Excelência, para que determine as providências a serem adotadas.

Sendo assim, e conforme o disposto no § 40 do art. 250, determino a inclusão do mencionado

projeto na Ordem do Dia da Reunião Ordinária a ser realizada nesta data, independentemente

de parecer.

Mairiporã. 2l de.lulho de 2020

José Aparecido Pereira de Carvalho

P rocu raclor Lcgislativo

Presicle Irte
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CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

VTTO TOTAL N9 1412020 . PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
veto Pl 28612020

Tipo:
It4aioria Absoluta

§tatus:
TECHADA

Comentários:
VotaÇào encerrada

Nil Dantas

lnício:
2110712020 20:21:20

Votos:
S:0 lN:12 1A:0

Fim:
2110712020 20:22:23

Resultado:
REPROVADO

Pa rlamentar Partido Voto

V.:iCeci Anrerica Republicano (REPUBLICAN) Nào

n i,\ Partido Social Democrático (PSD) Não

\.^lii;oi Sorriso Partido Liberal (PL) Não

Bcava Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Não

Pr.oiessor Essio Partido Liberal (PL) Não

Chinão Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Nào

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Não

Partido da Social Democracia Brasileira
{PSDB)

Não

lüarcirrho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Não

Pastor Cícero Partido Liberal (PL) Não

Íorrhe Partido Socialista Brasileiro (PSB) Não

l.,1arco Ar^rtonio Partido Social Democrático (PSD) Não

, sense 2210712A20 10:02:25 6173

Effi
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C â.mard ÁVí-unictp a [ [e WÍ atrtp orã
Estafo fe Sãa cPaufo

orícro No 396/2020

Maiiiporã, 22 dejulho de 2O2O

Assunto: comunica vetos rejeitados
Excelentíssimo Senhor Prefeito lVunicipal,

Atendendo ao disposto no § 5o do art.. 49 da LOtt4, comunicamos que na
21' Reunião Ordinária foram rejeitados os VETOS TOTAIS, abaixo relacionados:

VETO TOTAL NO 13/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPoRÃ - Ro pI-
no 287/2020, que Institui; no âmbito do Municípío de Mairiporã, os animais
pertencentes à classe da Fauna Doméstica (copia anexa).

VETO TOTAL NO 1412020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPoRÃ - Ao PL
no 286l2O2O, que institui e define como zona Iivre de agrotoxicos a produção
agrícola, pecuária, extrativista e as práticas de manejo dos recursos natuiais
no Município de Mairiporã (copia anexa). :

VETO TOTAL NO 15/2A20 - PREFEITURA MUNICIPAT DE MAIRIPonÃ - Ro pI-
no 295/2020, que Dispõe sobre a entrega domiciliar gratuita de medicamentos
de uso contínuo à pessoa portadora de necessidadei especiais e/ou idosa em
Mairiporã (copia anexa).

VETO TOTAL NO 16/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPoRÃ -.no pT
po 297 /2020, Dispõe sobre a obrígatoriedade da realização de cursos de
primeiros socorros por professores e funcionários que tenham contato direto
com os alunos nas creches e escolas instaladas no Município de Mairiporã,
sejam instituições da rede pública municipal ou particulares - LEI LUCAS (copiaanexa) '

Respeitosamente, l

RI DO tV IAS BARBOSA

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura lVunicipal de l\rlairiporã

SEC.DLP/

P res idente
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camara fuÍ.unicipat fe fuíatrtporã
Estafo f,e São cpaufo

oríclo N. 414t2020

Assunto: encaminha vetos totais promulgados

Excelentíssimo Sen hor prefeito 
[trl un icipa I,

Respeitosamente,

[/airiporã, 31 de julho de 2O2O

De acordo com o disposto no inciso V do art. 26 daloM, comunicamos que este:ffii:lf,|;T"3i:[* :::: i,i: i?:' 
úui,ã-Àià.io n, á ã,, ;;; ;' ses uem cop ias

LEI IVUNICIPAL No 3'926' DE 28 DE JULHO DE 2o2o- lnstitui e define como zona rivrede agrotoxicos a produção agrÍcola, pecuária, extrativista e as;;i;;, de manejo dosrecursos naturais no Munlcípio de Mairiporã.

LEI MUNICIPAL No 3'927' DE 28 DE JULHo DE 2020 - lnstitui, no âmbito do Municípiode Mairiporã, os animais pertencentes à classe oa Éàuna Doméstica.

LEr rvruNrcrpAl No 3.928, DE 28 DE JULHO DE 
?g2o -.DispÕe sobre a entregadomiciliar gratuíta de medicamentos de uso contÍnuo à pessoa portadora denecessidades especiais e/ou idosa em Mairiporã.

LEI MUNICIPAL No 3'929' DE 28 DE JULHo DE 2o2o- DispÕe sobre a obrigatoriedadeda realização de cursos de primeiros socorros por professorer 
" 

rr.ãi"àrios que tenhamcontato direto com os alunos nas creches e escolas lnstataoas no rr,,rurlipio de Mairiporã,sejam instituiçÕes da rede púbrica municipar o;t;i;;rrares _ LEr LUCA'

RI R M S RBOSA
Presi

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura lVunicipal de l\Iairiporã 'i .Â ''-",a ,.,

';"''-"j
rl1/_:+_ t ,Aa

t5 i"ü.lc

i,i

SEC.DLP.MIMC
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