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Mairiporã, 2l de fevereiro de2020.

Encaminhe'se a(s) Comissão(ões) de

E
E]

Nobres Pares,

A Suas Excelências os Seúores,
Vereadores da Câmara Municipal de Mairiporã

LIDO ELí TEI.'NIÃO

*ctoBtb.x)

*#

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

a Escola do Parlamento e Cidadania no âmbito da Câmara Municipal de Mairiporã e dá outros

providências.

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

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

Atenciosamente,

BARBOSA

Presidente

PSDB

AS

Rede Sustentabilidade

Cmushdor Plcnárlo42,?
Fgrr2_l = J

SEC.DLP.MIMC

;
*

e Redação----
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BxpostÇÃo oB tuortvos

A presente matéria tem por objetivo oferecer à população, servidores e

parlamentares, o direito de acesso ao coúecimeto das funções legislativas, promovendo a

cidadania e fortalecendo a democracia através da educação.

É também intenção deste projeto, fortalecer a aproximação da sociedade

com o poder público, fomentando a construção de debates qualificados, com conhecimentos

tecnicos e normativos, inserindo os cidadãos no contexto social do Município de Mairiporã'

Mairiporã, 27 de fevereiro de2020.

BARBOSA

Presidente
PSDB

FREITAS

Rede Sustentabilidade
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PROJETO DE LEI N" 288 DE 2O2O

Institui a Escola do Parlamento e Cidadania no

âmbito da Câmara Municipal de Mairipord e dá

outras Providências'

(Autor: vereador Ricardo Messias Barbosa, com o apoio do vereador Doriedson Antonio da

Silva Freitas)

a cÂtu.lnA MUNIcIPAL DE MAIRponÃ APRovA:

Art. Lo Fica instituída a Escola do Parlamento e cidadania da câmara Municipal- de

Mairiporã, ,ruorainuil'?*.#n,iãàra, com o objetivo de oferecer suporte CoriCiüá* ae

naflreza teeoi.o-aaministrativa às atividades-do Pqdel t'ee1sl1tiy,-9'{'Ydl*i*,,,; 
;'.'*-,, , n-

't'Aí. ,. 
tÀ'Erátu 

do Parlam-enlg e Cidadania, p^'u ã ôôntltüçao dos seus-objetivos

institucionais, será;ffi.ü ***a;x !êcétaries-administrativas da câmara Municipal de

Mairiporã, atuando diretamente junto a estas no limite das respectivas atribuições legais'

4t1 " 3
DOS OBJETIVOS

Art.3'SãoobjetivosdaEscoladoParlamentoeCidadania:
I.ofereceraoparlamentareaosmunícipessubsídiosparaaidentificaçãodamissãodo

poder Legislativo, õ;il; exerçam de forma eftcazsuas atividades;

II - desenvolver programas de ensino, cursos e palestras' objetivando a formação e a

qualificação de lideranças comunitárias e políticas;

III-estimularapesquisatécnico-acadêmicavoltadaàCâmaraMunicipaldeMairiporã,
em cooperação com outras instituições de ensino;

IV - integrar o Programa Interlegis do senado Federal' ou o que venha a substituí-lo'

propiciandoaparticipaçãodeparlamentares,servidoreseagentespolíticosemvideoconferências

e treinamentos à distância;

V-prepararoplanejamentoestratégicoadministrativodaCâmaraMunicipalde
Mairiporã, dentro d. sru, competências, em cooperação com instituições de ensino' solicitando

para tanto informações às unidades da câmara;

Y| . rea|izar eventos, seminários, pesquisas, publicações e encontros no âmbito de suas

competências;

vll - promovel a cadadois anos um conglesso com a finalidade de avaliar' discutir e

refletirsobreopapelinstitucionaleconjunturadosparlamentosnoBrasil;
VUI - ,"uiiru,parcerias através de termo de cooperação técnica'

I

I
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DA DrREÇÃo p ADMrNrsrn,rçÃo

Art. 4o A Escola do Parlamento e Cidadania será dirigida por uma diretoria, nomeada
por portaria expedida pela mesa diretiva, com nomeação a ser confirmada bienalmente, podendo

ser renovada e será integrada por:

I - um diretor-geral de escola, sendo um servidor público efetivo que possua nível
superior, dentre os integrantes do quadro de pessoal do legislativo, designado por função de

confiança e nomeado pelo presidente da Câmara Municipal de Mairiporã;

II - um diretor-acadêmico, sendo um servidor público efetivo que possua nível superior,
dentre os integrantes do quadro de pessoal do legislativo, designado por função de confiança e

nomeado pelo presidente da Câmara Municipal de Mairiporã.

§ 1" Os servidores integrantes do quadro de pessoal do legislativo, titulares de cargos

efetivos designados para ocupar cargos na estrutura organizacional da escola do parlamento
exercerão essas funções sem prejuízo para as funções inerentes ao cargo de que forem titulares,
e sem prejuízo da respectiva remuneração, eventuais vantagens e contagem de tempo de serviço
para todos os efeitos legais.

§ 2' As funções descritas nos incisos I e II do arÍ. 4" farão jus à percepção de gratificação
fixada na Lei Complementar no 38312014 e posteriores alterações.

Art. 5o Incumbe à direção da escola do parlamento deliberar de forma colegiada sobre
as questões acadêmicas e administrativas em geral.

Art. 6o A fim de viabilizar a consecução dos objetivos da Escola do Parlamento e

Cidadania, serão designados, dentre funcionários titulares de cargo de provimento efetivo,
integrantes do quadro de pessoal do legislativo, por prazo determinado ou indeterminado, sem
prejuízo das funções originais do cargo.

Parágrafo único. Um secretário de escola, sendo um servidor público efetivo que possua
nível superior, dentre os integrantes do quadro de pessoal do legislativo, designado por função
de confiança e nomeado pelo presidente da câmara Municipal de Mairiporã.

Art. 7o Ao diretor-geral de escola compete

I - representar a Escola do Parlamento e Cidadania junto à administração da câmara
municipal e às entidades e instituições extemas;

I
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II - dirigir as atividades da Escola do Parlamento e cidadania e tomar as providências

necessárias à sua regularidade de funcionamento, podendo, para tanto, solicitar a lotação de

servidores

III - elaborar relatório anual de atividades a ser submetido à mesa diretora;

IV-orientarosserviçosdesecretariadaescoladoparlamento;

V-assinarcertiÍlcados,emconjuntocomodiretor-acadêmico'documentosescolaresea

correspondência oficial da escola do parlamento;

Vl - propor à mesa o recrutamento temporário de professores' instrutores' monitores'

palestrantes e conferencistas;

vll-proporàmesaacelebraçãodeprotocolos,convênios'intercâmbiosecontratoscom

entidades e instituições de ensino;

VIII-outrasincumbênciasquevieremaseratribuídasporregulamentooudeliberação
da coordenação.

Art. 8o Ao diretor-acadêmico compete:

I-atuarconjuntamentecomosdemaismembrosdadireção,noscasosprevistosnestalei

ouemquefornecessárioemdecorrênciadanatutezadoato;

lI - representar o diretor-geral quando este e os diretores executivos estiverem ausentes;

III - propor convênios e parcerias com instituições acadêmicas;

IV - promover a elaboração e revisão periodica do projeto pedagogico;

V-implementareoperacionalizarasdeliberaçõestomadasdeformacolegiadapormeio
do conselho de escola do parlamento;

vI - outras incumbências que vierem a ser atribuídas por regulamento ou deliberação da

direção-geral.

Art. 9o Ao secretário de escola incumbe:
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I.atuarconjuntamentecomadireção,noscasosemquefornecessarioemdecorrência
da natureza do ato;

II-aexecuçãodetrabalhosadministrativoseacadêmicosemgeral,ouespecialmente
designados Pela suPervisão;

III - outras incumbências que vierem a ser atribuídas por regulamento ou deliberação da

direção, ou outras atribuições designadas em regulamento'

DO CORPO DOCENTE

C â.mara gVlunictp a [ fe 9VÍ airtp orã

Art. 10. o corpo docente da Escola do Parlamento e cidadania será integrado por

professores permanentes e professores visitantes, integrantes do quadro de pessoal do legislativo

ou não, com habilitação acadêmica ou profissional, preferencialmente com capacitação docente'

assim como capacidade técnica e didática suficientes paÍa aatividade do magistério no âmbito

§ 2' São visitantes os professores convidados pela escola do parlamento para colaborar

nas atividades didáticas, cientificas ou de pesquisa em caráter extraordinário'

Art. 11. As atividades docentes serão remuneradas ou desempenhadas a título de

colaboração, respeitadas as noÍmas legais aplicáveis à espécie, atendendo ao Anexo I desta lei -

quadro de índices de valoração da hora aula da escola do parlamento'

Art.12.Acontrataçãodoco{podocenterespeitaráasnorÍnaslegaispertinenteseaSua
seleçãoaodispostonoregulamentodaEscoladoParlamentoeCidadania'autotízadaa
remuneração, na condição de professores, de servidores integrantes dos quadros permanentes da

câmara Municipal de Mairiporã, quando por atividades realizadas em compatibilidade de

da escola e no escopo de seus objetivos'

§ 1" São professores permanentes os que exerçam

parlamento em caráter continuado'

atividades regulares na escola do

horário

Art. 13. Para a consecução de suas finalidades institucionais, a Escola do Parlamento e

cidadania da câmara Municipal de Mairiporã poderá rearizar ou patrocinar cursos, encontros,

seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações' bem como

promover a divulgação de sua produção intelectual ou científica, de forma onerosa ou gratuita'

Art. 14. A Escola do parlamento e Cidadania terá obrigatoriamente um projeto

pedagógico e regimento intemo editado por ato da mesa'

*
I
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Art. 15. A mesa editará atos complementares necessários ao desempenho das atividades
da Escola do Parlamento e Cidadania e a filiação à Associação Brasileira de Escolas do
Legislativo - ABEL.

Art. 16. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art,17. Fica criada a estrutura organizacional da Escola do Parlamento e Cidadania, a

qual passa a fazer parte integrante da estrutura administrativa desta câmara, Lei Complementar
n" 38412014 e alterações, subordinada à mesa diretora, conforme Anexo II.

Art. 18 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrario.

Plenário "27 de Março", 2l de fevereiro de2020

RI MES BARBOSA
Presidente

PSDB

DO FREITAS

Rede Sustentabilidade
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ANEXO I

euADRo »B ÍNorcE DE vALoRAÇÃo DA HoRA-ou-tl T§:?LA Do

PARLAMENTOon,cÂuaRAMUNICIPALDEMAIRIPORA

VALORo
R$ 101,10

Palestra de Titulação
R$ 134,82

Palestra Especialista
Rs 168,50

Palestrante Mestre
R$ 188,75

Palestrante Doutor

*
I
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ANEXO II
ESTRUTURAORGANIZACIONALDAESCOLADoPARLAMENTO

ORGANOGRAMA

.;

*

MESA DIRETIVA

DIRETORIA
Áee»Êulcl

DIR§TOR G§RÀL DA

§,SCOLA

SECR§TARIA DÀ

ESCOLA
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Locantail .. cópia projetos de lei no 286,288120 e projeto de resolução no 16/20..

cópia projetos de lei no 286, 28Í3/ 2O e projeto
de resolução no L6/2O..
< protocolo@mairipora.sp.leg. br>
alexandre boava <alexandreboava@mairipora,sp. leg. br>,
Antonio Ap. Barbosa da Silva <tonhe@mairipora.sp.leg.br>,
carlos augusto forti <gusto@mairipora.sp.leg.br>, cicero
pereira dos santos <pastorcicero@mairipora.sp.leg.br>,
doriedson antonio da silva freitas <dori@mairipora.sp.leg.br>,
professoressio < professoressio@ ma i ripora. sp. leg. br>, Nil
< vereadornil@mairipora.sp.leg. br>, Manoel Ricardo Ruiz
< chinaoruiz@mairipora.sp. leg. br>, marcinhodaserra
< ma rci nhodaserra @ mai ripora.sp. leg. br>, Ma rco Antonio
< marcoantonio@camaramairipora.sp. gov, br> 3 mais.,.
04/03/2020 11: 10

,,r
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. proj2BB.20.pdf (-5.5 MB)

. proj286.20.pdf (-a.0 MB)

. projres16.2O.pdf (-2,6 MB)

https:i/webmail-seguro.conr.brirnairipora.sp.leg.brl?-task=mail&-saÍe=0&..-uiC=4796&-mbrrx=lNBOX.enviadas&-action=print&-extwin='l
1t1
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DO DOCUMENTO leno:rro DE LEr

Ilnstitui a Escola do Pa

luairiporã e dá outras
rlamento e Cidadania no âmbito da Câmara Municipal de
providências.

AUTOR: lRicarOo Messias Barbosa

DATA 4/3/2020 - 11:25 lsrrunçÃo ABERTO

REMETENTE Procuradoria lurídica lo.rrr*o
TARIO

Comissão de Justiça, Legislação e
Redação

orscnrçÃo NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER (ART. 85 E SEGUINTE DO RI)

,0* rffno ru[dur, o rlouodfl, Mrrrd, 0o",,at A,y*

192.168.1 .49/legislativoweb/tramite.asp?pSelecao=2&pTipoDoc= 1 &pTipoDocAux=0&pAno=2020&pNumero=288&pOrigem=2 1t1
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EMENDA SUPRE§SN,A N" OI

AO PROJETO DE LEI N'288 DE 2O2O

Arú. l' Ficam suprimidos do art. 3" ao art- 17 do mencionado projeto de lei

AÍt.2" Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário "27 de Março", 27 de maio de 2020.

BARBOSA

Presidente

ÀdIMC

*
+

*
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EMENDA MODI}-ICATTVA N' 01

AO PROJpTO pE LEr N" 288 DE 2020

Art. 1' Ficam modificadas no caput do ar1. lo do mencionado projeto de lei aexpressão
"mesa diretora" para"presidência"; a palavra "conceitual" para"educacional" e a expressão "de natureza

técnica-administrativa às atividades do" para "para a .sociedqde e para o Poder Legislativo, com o objetivo
de aperfeiçoamento de natureza pedagógica-educacional ". passando o mesmo a ter a seguinte redação:

"Art. 1" Fica instituída a Escola do PurlamenÍo c Cidadania da Camara Municipal de

Mairiporã, subordinada à presidência, com o objeti,-o da rlferecer suporte educacional para a sociedade e

parq o Poder Legislativo, com o objetivo de aperfeiçoumento de natureza pedagógica-educacional. "

Art. 2" Fica modificada a expressão "pelas demais secretarias administrativas" para a
expressão "pelos órgãos internos" constante do caput do ar1. 2o do mencionado projeto de lei, ficando o
mesmo com a seguinte redação:

"Art. 2" A Escola do Parlamento e Cidadania, para a consecução dos seus objetivos
institucionais, será assistida pelos órgãos internos du Câmara Municipal de Mairiporã, atuando
diretamente junto a estes no limite dqs respectivas atribuições legais. "

Art. 3" Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário "27 de Março", 27 de lmaio de 2020.

BARBOSA

Presidente

A4IMC
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E1VIENDA.{prTrVA N'01

AO PROJETO DE LEI N" 288 DE 2O2O

Art. 1' Fica acrescentada no caput do at1. 2o do mencionado projeto de lei, após a

expressão "A Escola do Parlamento e Cidadania" a expressão"é um órgão supervisionado da Câmara
Municipal de Mairiporâ e" passando o mesmo a ter a seguinte redação:

"Art. 2" Á Escola do Parlamento e Cidadania é um órgão supervisionado da

Câmara Municipal de Mairiporã, e para a consecução dos seus objelivos institucionais será assistida
pelos seus órgãos internos, atuando diretamente junlo a cstes no limite das respectivas atribuições
legais. "

Art.2o Fica criado o art. 30 ao mencionado projeto de lei, com a redação abaixo:

"Art. 3" As diretrizes e funcionamento da Escola do Parlamento e Cidadania da

Câmara Municipal de Mairiporã será regulamentada por meio de ato da mesa diretiva da casa."

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

Plenário "27 de Março", 27 de niaio de 2020

BARI]OSA

Presidentc

A4IMC
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corurssÃo PERMA NENTE DE JUSTTCA. LEGrslncÃo e neoncÃo

Parecer ao Projeto de Lei no 28812020, institui a Escola do Parlamento e
Cidadania no âmbito da Câmara tVlunicipal de tMairiporã e dá outras
providências.

I - RELATORIO

O Vereador e Presidente Ricardo lt/essias Barbosa
propÕe a matéria em tela instituindo a escola do parlamento e cidadania.

II- VOTO DO RELATOR

A matéria em tela, conforme preceitua o inciso lV do
art. Bo da Lei Orgânica Municipal é concorrente, podendo o Poder Legislativo
propô-la, portanto, sua apresentação encontra amparo legal, regimental e
constitucional.

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão
qualquer obice às normas legais, regimentais e constitucionais que disciplinam
o objeto da propositura.

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e

logico a mesma se encontra perfeita.

Por outro lado, o proprio autor apresenta três

emendas a presente propositura para adequá-lo.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela

sua constitucionalidade e legalidade.

E o meu parecer.

Plenário "27 de março",30 de junho de2020

Manoel ca

/Mrr

Rela
Ruiz
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corurssÃo PERMAN ENTE DE JUSTICA. LEGISLAÇ Ão neonÇÃe

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 30

de junho de 2020, considerando a posição do nobre Relator, opinou

unanimemente pela aprovação do Projeto de Lei no 28812020. Quanto ao

merito 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 Ribeiro santos e Manoel Ricardo Ruiz.

Plenário "27 de março",30 de junho de2020

Ma noe
Vice-P nte

Ruiz

Marco Santos

Japc /

*
I
*
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EMENDA AprTlyA No 2

AO PROJSTO DE LE! No 288/2020

Art. 1o Fica criado o art. 40 ao mencionado projeto de lei, com a redação abaixo:

'AtÍ. 4o Fica denominada a Escola do Parlamento e Cidadania de Professora Alice
Clara Soares Frias."

Arl.2' Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposiçÕes em contrário.

Plenário "27 de Março", 20 de agosto de2020.

Verea
SIAS BARBOSA
Presidente

GP/SEC-DLP

,
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cÂnaanA MUNTcTPAL DE MArnrponÃ

EMTNDA MODIFICATIVA N9 I. AO PL 288/2020

EMENDA MODIFICATIVA NA 1 AO PL 2BBI2O2O

Tipo: lnício:
Maioria Sinrples 25|AU2A2A 79:42:77

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

Comentários:
VotaÇào encerrada

Fim:
251A812020 19:43:07

Resultado:
APROVADO

V

Parlamenta r Partido Voto

Vy'ilson Sorriso Partido Liberal (PL) Sinr

Valdeci Anrérica Republicano (REPUBLICAN) Sim

Gusto Partido Social Democrático (PSD) 5im

Boava Partido da Social Democracia Brasileira
( PSDB)

Simr

Professor Essio Partido Liberal (PL) Sinr

Dcri Rede SurtenlabilidaCe (REDE) Srm

Ir.1ar'( iIii.iC Ca Serra Par"tido Social Denrocrático (PSD) S irrr

Clrrritrc Í"(ui: Republicano (REPUBLICAN) Sinr

Par-tido Socialista Brasileiro (PSts) S irrt

N4arco Antonio Par-tido Social Democrático (PSD) Sir.rr

Nil Danias Partido da Social Democracia Brasileira
( PSDB)

Sitrt

Pastor Cícero Partido Liberal (PL) Sim

5ense' 26rc8?020 15:19:37 Bl14

Votaçôes da §essáo
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cÂManA MUNlctPAL DE MAtnlponÃ

EMENDA ADITIVA Nq 1 AO PL 28812420

il''le-ilDA ADlilVA f'.i'r 1 AO ?L2882024

Tipo: lnício:
l.{aiori;r Sinrnles 2510812020 19 47:36

Status: Votos:
FECHADA 5:12.l N:0 | A:0

Comentários:
Votação encerrada

Fim:
251081202019:48:17

Resultado:
APROVADO

V

Parlamentar Partido Voto

Wilson Sorriso Partido Liberal (PL) Sinr

Gusl.c Partido Social Denrocrático iPSD) Sint

Valdc:i:r Anrerir a Republicano ( REPUBLICAN) 5 r r--rr

Boav,; Par-tido da Social Democrac!a Brasileira

iPSDB)

Sirrr

Chinão Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Sim

Professoi" Essio Partido Liberal (PL) Sim

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Si nt

lvlarco Antonio Partido Social Democrático (PSD) S irri

Marcirri'ro da Serra Partido Social Democrático {PSD) Sim

Pastor Cícero Partido Liberal(PLi Sint

Íonne Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sir.n

Nrl Danias Partido da Social Democracia Brasileira

( PSDB }

Sint

, SeÍ15Ê 26i082020 15:19:37
gi14

Votaçôes da §essâo
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cÂuanA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

PROJETO DE LEr 28812024

Irrstrtu' a E:coia do Parlamento e Cidadania no âmbito da Càmara Municipal de Mairiporã e dá outras
prlv;tli:lcras,

Tipo: lnício: Fim:
Maioria Sinrples 2510812020 20:06:03 2510812A2A 2006:47

Statusr Votos: Resultado:
FECHADA S:12 | N:0 lA:0 APROVADO

Comentários:
Votacão encerrada

Lli-1i,v i

Parlamentar Partido Voto

Valilcr- Àrnerica Repulrlicano (REPUBLICAN) Sim

Partido da Social Dentocracia Brasileira
( PSDB )

(im

Torihe Partido Socialista Brasileiro (PSBi Sim

\lJilsori 5orriso Partido Liberal (PL) Sim

ProÍessor Essio Partido Liberal (PL) Sim

Marcinhc da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sim

Chrr-.àc Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Sim

Gusto Partido Social Democrático (PSD) Stm

Nil Dantas Particlo da Social Derrocracia Brasileira
( PsDB )

Sim

Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

Pasicr'Ciier'it Partido LiberalíPL) Sirn

i'4atCt ênlrcIlrO Partido Social Democljli6s (PSD) Sim

Sense 2610812020 15:19:37 i1114

Vot*çôes da §essâo
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lnstitui a Escola do Parlamento e Cidadania no

âmbito da Câmara Municipal de Mairiporã e dá

outras providências.

(Autor: Vereador Ricardo [\Iessias Barbosa, com o apoio do Vereador Doriedson

Antonio da Silva Freitas)

A CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ RPROVE:

Art. 1o Fica instituída a Escola do Parlamento e Cidadania da Câmara

Municipal de Mairiporã, subordinada à presidência, com o objetivo de oferecer suporte

educacional para a sociedade e para o Poder Legislativo, com o objetivo de

aperfeiçoamento de natu reza ped agog ica-ed ucacio na l.

Art.20 A Escola do Parlamento e Cidadania é um órgão supervisionado

da Câmara Municipal de Mairiporã, e paru a consecução dos seus objetivos institucionais

será assistida pelos seus orgãos internos, atuando diretamente junto a estes no limite

das respectivas atribuições legais.

Art. 30 As diretrizes e funcionamento da Escola do Parlamento e Cidadania

da Câmara t\Iunicipal de Mairiporã será regulamentada por meio de ato da mesa diretiva

da casa.

Art. 40 Fica denominada a Escola do Parlamento e Cidadania de

Professora Alice Clara Soares Frias.

Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposiçoes em contrário.

Plenário "27 de Março", 26 de agosto de 2020

RO SANTOS

Presidente

MANO R tz MARCO
o

I

t
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Mairiporã, 26 de agosto de 2020

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 26^ Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N" 288/2020, que lnstitui a Escola do Parlamento e Cidadania no âmbito da
Câmara Municipal de Mairiporã e da outras providências.

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

Respeitosamente,

RDO M SIAS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura Municipal de Mairiporã

SEC-DLP/
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AUTOGRAFQ DO PROJETO DE LEt No 288 DE 2O2O

lnstitui a Escola do Parlamento e Cidadania no
âmbito da Câmara Municipal de Mairiporã e da
outras providências.

(Autor: Vereador Ricardo Messias Barbosa, com o apoio do Vereador Doriedson Antonio da
Silva Freitas)

a cÂuanA MUNtctpAL DE MAtRtponÃ ApRovou:

Art. 1o Fica instituÍda a Escola do Parlamento e Cidadania da Câmara Municipal
de Mairiporã, subordinada à presidência, com o objetivo de oferecer suporte educacional
para a sociedade e para o Poder Legislativo, com o objetivo de aperfeiçoamento de
natureza pedagog ica-educacional.

Art. 20 A Escola do Parlamento e Cidadania é um orgão supervisionado da
Câmara Municipal de tMairiporã, e para a consecução dos seus objetivos institucionais
será assistida pelos seus orgãos internos, atuando diretamente junto a estes no limite
das respectivas atribuiçÕes legais.

Art. 30 As diretrizes e funcionamento da Escola do Parlamento e Cidadania da
Câmara Municipal de tVlairiporá será regulamentada por meio de ato da mesa diretiva da
casa.

Art. 40 Fica denominada a Escola do Parlamento e Cidadania de Professora
Alice Clara Soares Frias.

Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçÕes em contrário.

Plenário "27 de Março", 26 de agosto de 20ZO

MESA DIRBTIVA

AS BAITBOSA

IVEIÍ{A DANTASJAN

RDO
P te

ecretá rio

t
t

T
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PREFEITURA MUNICIPAL DE M^&IRIPORÃ
ESTADO DE SAO PÁULO

Oficio n'53812020

Mairiporã, 18 de setembro de2020

Senhor Presidente,

Recebi dessa E. Câmara, o Projeto de Lei no

28812020, de autoria do Sr. Vereador Ricardo Messias Barbosa, com apoio do Vereador

Doriedson Antônio da Silva Freitas protocolizado em 28 de agosto de2020, o qual:
"Institui a Escola do Parlamento e Cidadania no ômbito da Câmara Municipal de

Mairiporã e dá outras providencias".

Cumpre-nos comunicar a Vossa Excelência
e aos Nobres Vereadores que, com fundamento no artigo 49 da Lei Orgânica Municipal
de Mairiporã, estamos VETANDO INTEGRAMENTE o projeto de Lei n'28812420,
de 26 de agosto de 2020, aprovado por essa E. Edilidade na 26 Sessão Ordinária por
considera-lo inconstitucional, consoante as razoes a seguir aduzidas:

Apesar de louvável o seu propósito, a

propositura não poderá prosperar por configurar delegação de função, importando,
consequentemente, violação ao principio da independência e harmonia dos Poderes.

A instituição de Escola do Parlamento e

Cidadania do Poder Legislativo é matéria inerente à orgarização e funcionamento da

Câmara Municipal; logo, não depende de lei a ser sancionada pelo Chefe do Poder
Executivo.

Tàta-se, a toda evidência, de matéria
interna corporis, relacionada á organização e funcionamento do Poder Legislativo, e a
Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 19, dispensa explicitamente a sanção do
Chefe do Poder Executivo.

Aliás, a Constituição do Estado de São

Paulo, em seus artigos 19 e 20, inciso III - regras, a propósito, aplicáveis aos

Municípios por força do seu artigo 144 , atribui expressamente à Assembleia
Legislativa a competência exclusiva para dispor sobre a orgaruzação e o funcionamento
dos seus serviços internos por meio de Resolução. Vejamos:

Artigo 19. Compete à Assembleia
Legislativa, com a sanção do Governador,
dispor sobre todas as matérias de
competência do Estado, ressalvadas as

especificações no art. 20, e especialmente:
(Grifos nossos)

1
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PR-EFETTURA MUNTCTP&L DE MAIBIPORÁ
ESTÁDO DE SÃO PAULO

(...)

Artigo 20. Compete, exclusivamente, à

§t"urci" 
L"sitFt,u' 

,(.tí* í \c-
III - dispor sobre a organização de sua

Secretaria. funcionamento. polícia. criação.
transformação ou extinção dos cargos.
empreqos e fimcões de seus serviços e a

iniciativa de lei para fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetos
estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentarias; (redação dada pela Emenda
Constitucional no 21, de 14 de fevereiro de
2006) (Grifos nossos)

Destarte, por força do principio da simetria,
consequentemente do disposto no artigo 144 da Constituição doestado de São Paulo,

suso citado, atribui-se ás Câmaras Municipais competência idêntica, paÍa também
disciplinar matéria atinente à sua organizaçáo e funcionamento, ou seja, aos seus

serviços internos.

Inclusive, segundo a jurisprudência

consolidada do Supremo Tribunal Federal, os princípios biásicos do processo legislativo
da União devem ser compulsoriamente observados pelos Estados e Municípios, como se

colhe da decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade in verbis:

(...) As regras básicas do processo

legislativo federal são de observância
obrigatória pelos Estados-membros e

Municípios. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal. (...) (STF, ADI no 2.731-
ES, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos
Velloso, julgado em2010312003, vu., DJ de

25-04-2003, p. 35).

Desse modo, o projeto de Lei no 288, de

2020, de autoria do Vereador Ricardo Messias Barbosa com o apoio do Vereador
Doriedson Antônio da Silva Freitas, contraria os artigos 5o, § 1o, 19,20, inciso III, e 144
da Constituição do Estado de São Paulo, uma vez que a matéria não depende de lei a ser

sancionada pelo Chefe do Poder Executivo.

A propósito, insta "ressaltar que as

competências outorgadas pela Constituição são irrenunciáveis, incomunicáveis e

indelegáveis (§ l' do art. 5", CE/89), de forma que nem a aquiescência da Câmara

2
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do Poder Executivo
impuenado. ainda que haia previsão de Lei Oreânica neste sentido. afasta a

existente" Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça
Ministério Publico do Estado de São Paulo, Dr. Wallace Paiva Martins Junior, nos autos

da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2030781-73.2020.8.26.0000) (Grifos
nossos).

Ação Direta de

Inconstitucionalidade - Lei no 7.604, de 14

de dezembro de 2017, do município de

Guarulhos (que altera a estrutura
administrativa e organizacional da Câmara
Municipal de Guarulhos) e dos artigos 4o,

VI, 6o, 8o, bem como das expressões
Advocacia Geral do Legislativo, Advogado
Geral do Legislativo e Advogado
Legislativo (previstas no art. 9o e Anexo I -
Tabelas I, II, III, V, VI, da mesma lei
municipal - por vicio material). 1 - Ofensa

ao principio da separação de ooderes -
Disciplina na organizacão e funcionamento
do Poder Lesislativo que deve ser dirimida
por meio de Resolugão. de competência da

Câmara Municipal hÍt. 20. III. da

Constituição Estadual); Z - Alteração da

nomenclatura do cargo de Agente Técnico
Parlamentar-Advogado para Advogado
Legislativo - Hipótese de transposição de

cargos (á que os requisitos de ingresso e

atribuições são distintos) - Necessidade de

provimento mediante prévia aprovação em

concurso público - Súmula Vinculante no

43 do Supremo Tribunal Federal - Afronta
ao disposto nos artigos 111, 115, incisos I e
II, todos da Constituição Estadual; 3-

Criação da Advocacia Geral do Legislativo
(integrada pelo Advogado Geral do

Legislativo e Advogados Legislativos) -
Inconstitucionalidade Representação e

consultoria do Poder Legislativo que deve

ser exercida por procuradores de carreira -
Afronta aos artigos 30, 98 e 100 da

Constituição Estadual); Ação procedente,

com modulação (declaração de

inconstitucionalidade dos cargos acima
referidos, com eficácia a partr de l2Odias
contados da data do julgamento da

demanda). (TJSP; Ação Direta de

3
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PRETEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
ESTÁDO DE SÃO PÁULO

Inconstitucionalidade no 2232213-
17.2018.8.26.0000; Relator (a): Salles
Rossi; Orgão Julgador: Orgão Especial:
Data do Julgamento: 2710312019; Data de

Registro: 1610412019)

Ação Direta de

Inconstitucionalidade. Lei Complementar no

1.338, de 02 de junho de 2017, que altera a
Lei Complementar no 1156, de 25 de

novembro de 2011, que "Dispõe sobre a

Reestruturação Administrativa
Organizacional e Administrativa de Pessoal

da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, e dá
outras providências.". Vicio de forma.
Temas afetos à estrufura administrativa do
Legislativo que devem ser feitos através de

Resolugão. Intelieência do artigo 20. III. da
Carta Paulista. lnconstitucionalidade.
AÇÃO DIRETA DE
INCOSNTITUCIONALIDADE. LEi
Complementar no 1.338, de 02 de junho de

2017, do Município de Mogi e por
arrastamento: a) do art. 9o e das expressões

"Assessor da Presidência", "Assessor de

Vereador", "Assessor Jurídico da

Presidência", previstas no anexo III e anexo
V, item II, da Lei Complementar no 1.003,

de 09 de junho de 2009; b) do art. 5o e
expressões "Assessor da Presidência",
"Assessor de Vereador", "Assessor Jurídico
da Presidência", previstas no anexo III e V,
da Lei Complementar no 1.092, de 10 de
janeiro de 2011; c) do art.46 e expressões
"Assessor da Presidência" e Assessor

Jurídico da Presidência", previstas nos
Anexos IV, V e X, da Lei Complementar no

1.156, de25 de novembro de 201 I d) art.2"
e 3o da Lei Complernentar no 1.227, de 13

de agosto de 2013, todas do Município de

Mogi Guaçu. Cargos de provimento em

comissão que não retratam atribuições de

Chefi4 Direção ou Assessoria, sendo

técnicos, operacionais e burocráticos, sem
nota de personalização ou relação de

fidúcia entre nomeante e nomeado. Afronta
ao artigo 37, Y da Carta da Republica,

4

v
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reproduzido no art. 115, V, da Carta
Paulista. Necessidade de declaração de

inconstitucionalidade, por arrastamento, das

nonnas revogadas com o fito de se evitar o
efeito repristinatório. Ação procedente, com
modulação e ressalva. 9TJSP; Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2243604-
03.2017.8.26.0000; Relator (a) Xavier de

Aquino; Orgão Julgador: Orgão Especial;
Data do Julgamento: 2510412018; Data do

Registro: 0210512018)

Além disso, constata-se ainda a ausência de

de previsão de recursos para atender a despesa com a instituição e manutenção da

Escola do Parlamento e Cidadania do Poder Legislativo, contradizendo, por
conseguinte, a determinação constante no artigo 25 da constituição do Estado de São

Paulo, que diz:

Art.25. Nenhum projeto de lei que

implique a criação ou o aumento de despesa

publica será sancionado sem que dele

conste a indicação dos recursos disponíveis.
Dróprios para atender aos novos encargos.
(Grifos nossos)

A propósito, manifestou o

Subprocurador-Geral de Justiça (Ministério
Publico de Estado de São Paulo), Dr.
Mauricio Augusto Gomes, em caso

análogo:
(. ..)
J.E que, já que se dispõe a cnar

cargos (quem deveria fazê-lo era Resolução
da Câmara Municipal), agride o art.25 da
Carta Bandeirante, que não permite a

sanção de projeto de lei que implique
criação de despesas publicas sem indicar os

recursos disponíveis próprios para atender
aos novos encargos.

Através de interpretação
finalística, deve-se entender que tal
dispositivo veda também a promulgação de
projetos que incorram na mesma omissão,
pois o objetivo da norma é arraúado de

uma ou outra forma (sanção ou
promulgação sem sanção), tendo em vista
gu€, em ambas situações, colima-se a

5
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PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
ESTADo on sÃo PAULo

responsabilidade fiscal, evitando-se a

sangria impensada das receitas publicas.
Esse Egrégio Tribunal de Justiça

recoúecido a inconstitucionalidade de

violação 25 da Constituição
em ausência de

para fazer
(ADr 18.628-0,

r 38.249-0, ADI
.0/0). (TJSP; Ação

n'9054226-
; Relator (a):

Orgão
Paulo;

de

a vetar

o

o

dos V

Tendo em
de

Julgamento: 0
30t0t2009)

Prefeito

me

\,

A Sua

Presidente da
Mairiporã -

6
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Atenciosamente,

ANTONIO
í

AIACYDA
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Procuradoria Jurídica

Para Senhor Presidente

Tendoemvistaoconstanteno@,noSSeuS§§3"e4odoart.
250 do nosso regimento interno,lã houre ,nanifestação e pronunciamento por parte
da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, a respeíto do Veto Total n" 23t2020ao Projeto de Lei no 28812020, portanto, repasso a Vossa Excelêncía, 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, 27 de outubro deZO20

Câ.mara fuí-unictp af f,e 7vÍ-airtp orã

'Y"L,Lü 
:

EtizabetíAo.r""iI"
t 1)ú-
dos Santos Silva

Chefe Procuradoria Jurídica

Barbosa

Presidente

t
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cÂManA MUNIcIPAL DE MAlnlPonÃ

Votaçôes da Sessão

Tipo:
Maioria Absoluta

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Projetos Votados

lnício:
2711012020 19:34:36

Votos:
S:2 lN:10 1A:0

Fim:
271L012020 19:37:36

Resultado:
REPROVADO

vETO TOTAL Ne Z3IZO2O - PREFETTURA MUNICIPAL DE MAIRIPOnÂ - nO PLZ88l2O2
vet0

Parlamentar Partido Voto

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) NãO

Wilson Sorriso Partido Liberal (PL) Não

Ricardo Messias Barbosa Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Não

Professor Essio Partido Liberal (PL) Não

Gusto Partido Social Democrático (PSD) Não

Boava Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Não

Chinão Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Sim

Tonhé Partido Socialista Brasileiro (PSB) Não

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Não

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Não

Marco Antonio Partldo Social Democrático (PSD) Sim

Valdeci América Republicano (REPUBLICAN) Não

Lista de Presença da Sessão

Nome

Dori

Boava

Partido

Rede Sustentabilidade (REDE)

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

Status

Presente
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Assunto: comunica veto Promulgado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em exercício,

De acordo com o disposto no inciso V do art. 26 da LOM, comunicamos que este
presidente fez a promulgação da LEI MUNICIPAL No 3.960, DE 4 DE NOVEMBRO DE

2O2O - lnstitui a Escola do Parlamento e Cidadania no âmbito da Câmara Municipal de
Mairiporã e dá outras providências, a qual segue copia original para constar em seus
arquivos.

Respeitosamente,

M IAS BARBOSA
lente

A Sua Excelência o Senhor
EDUARDO DYOTARO YOKOMIZO
Prefeitura Municipal de Mairiporã

SEC.DLP

*
J(

*

Mairiporã, 4 de novembro de 2020.
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