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

"lnstitui no Calendário Oficial do Município de Mairiporã, a "Semana da Cultura Armênia
no Município como - Armênia Eterna."..

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

vossas excelências. com a aprovação unânime do referido projeto, subscrevo-me.

Atenciosamente.

L

NIL DANTAS
Vereador

A Suas Excelências os Senhores.

Vereadores da Câmara Municipal de Mairiporã
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Para avaliar de que maneira uma determinada lei sobre a troca de culturas dê uma cidade, terá
importantes aspectos no desenvolvimento econômico, cultural e social para ambas pârtes

envolvida, como a criação da Lei Armênia Eterna acordada entre a cidade de Mairiporã e a

Associação Juvêntude Armênia, criada com o intuito de incentivar e promover a cultura de
artistas, grupos da música e dança armênia, bem como arte, esporte, educação juntamente
com a cultura do Brasil, reflexo da grande influência dos armênios na rêgião promovendo a

união e interação das duas culturas. Tendo como principal objetivo, resgatar uma importante
etapa cultural da Armênia, mostrando que se pode desenvolver uma ponte entre a cultura dos

dois países: Brasil e A,rmênia.

A Lei Armênia Eterna, proporcionará aos moradores da cidade de Mairiporã uma viagem para

a cultura dos armênios, fortalecendo o comércio, a educação e o turismo na cidade. O enfoque
é trazer entretenimento culturâl para região, preservando a essência, levando a população o
conhecimento e o resgate cultural entre as cidades.

Grande influência na cidade, Mairiporã teve como maior autoridade o Prefeito Dr. Sarkis

Tellian, que administrou a cidade dando prioridade ao bem-estãr da população e mantendo o
bom andamento dos serviços públicos. O mesmo, deixou um legado enorme na área da

educação para cidade, a escola Municipal Sarkis Tellian é referência, sua esposa Ana Maria
Gaggini Tellian, está no comando do Colégio Objetivo de Mairiporã, um dos mais conceituados
colégios da cidade.

As ações da Associação Juventude Armênia já realizadas na cidade de Mairiporã, foram
prestigiadas por centenas de pessoas: O Campeonato Paulista de tutsal 2012, em que o time o

Juventude Armênia F. C., foi Campeão da 2o Divisão levando o nome de Mairiporã. Também
aconteceu a apresentação da Companhia lnternacional de Dança Armênia "Ani Dance" (com

vinte e sete integrantes, mais de setenta apresentações pelo mundo e prêmios importantes), o
Auditório Fábio Hiroshi Taneno, estava completamente lotado.

Chamamos para que tenham atenção aos armênios moradores de Mairiporã, a história da

Armênia (a primeira nação no mundo a aceitar o cristianismo como estado de religião), pela
grande importância ão que se refere no desenvolvimento da cidade e do Brasil não só no
aspecto de progresso intelectual e moral, mas o direito à liberdade de expor nossa memória,
nossa cultura através de legislação. A concretização de um acordo com esta natureza não se

deve apenas aos seus autores, mas antes, a todos aqueles que de forma direta ou indireta se

envolveram.

DE QUEM FOI A IDÉIA:

Como ativista pelo Reconhecimento do Genocídio Armênio e o maior divulgador da cultura
armênia no Brasil, Sarkis Karamekian Junior esclarece que o seu ativismo não tem o mágico
poder de alterar a realidade social em que vivemos, ou de por si só tornar as pessoas mais
críticas, mas é um verdadeiro porta voz da verdade, das angústias e anseios de um povo que
até hoje sente-se silenciado e injustiçado. Lançando perguntas, fazendo uso do pensamento,
arte, cultura, informaçâo, esporte, dança e açôes sociais para descortinar assuntos
intencionalmente êncobertos ou evitados e assim contribuir para uma conscientização e
mobilização para mudanças social. Para ele, as leis são elementos essenciais, fundamentais
para chamar atenção das novas gerações para a importância de derrubar os muros de
hipocrisia no mundo com todos os genocídios, conhecidos e desconhecidos, aceitos ou
negados e a legislação tem um papel importante neste processo. Essa contribuição para nós
tem um valor inestimável e ratifica a importância da nossa cultura para a comunidade local.

Assessoria de lmprensa AssociaÉo Juventude Armênia
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PRO.IETO DE LEI N'289 DE 2O2O

Institui no Calendário Oficial do Município de Mairiporã a "Semana da Cultura Armênia
no Município como - Atmênia Eterna."

Autor:Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas )

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

Art. l' Fica instituída no calendario oficial do Município de Mairiporã a

"Semana da Cultura Armênia no Município como - Armênia Etema", a se realizar no decorrer

de cada ano corrente.

Art. 2' A semana em comemoração à "Semana da Cultura Armênia no

Município de Mairiporã" será sempre lembrada como - "Armênia Eterna."

Art. 3' O Poder Executivo poderá, caso entenda conveniente e oportuno,

realizar atividades na rede municipal de ensino, nos centros culturais, esportivos e nos órgãos

públicos.

Art, 4" As despesas decoffentes da execução desta lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias ou provindas de convênio firmados.

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

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

NIL I)ANTAS
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Câ.mara ful-unicipaf [e fulatnpora
Estaío íe São cPoufo

corrrssÂo pERMANENTE DE JUSTrÇA, r,ncrsr-a,ÇÁo n nrn.q,ÇÃo

Parecer ao Projeto de Lei n" 28912020, institui no Calendário Oficial do Município a

"Semana da Cultua Armênia no Município como - Armênia Eterna", a se realizar
no decorrer de cada ano conente.

I _ RELATORIO

O Vereador Valdeci Femandes propõe a matéria em tela
que institui no Calendário Oficial do Município o "Dia da Consciência Pet", a se

realizar no decorrer de cada ano corrente.

II. VOTO DO RELATOR

constitucionar, podendo 
" 

r"oâ. rf l?3,lilí" fi;""X.""r,.H,|,f 1",1"f;]' 
regimentar e

óbiceàsnormasregais,."*,X;;i,'i'::T11il#[tlT"ti.:,r?,:H":"Jj:'JT;
propositura.

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e lógico
a mesma se encontra perfeita.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela sua
constitucionalidade e legalidade.

E o meu parecer.

nto
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Plenrírio "27 de março,-9 {e março de 2020.
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Câmora ful-unicipat [e fuí-oktporã
Estaío de São Qaul.o

coMrssÃo PERMANENTE DE JUSTTCA. r,rcrsr-acÃo n nnnacÁo

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 9 de março de
2020, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação
do Projeto de Lei n" 28912020. Quanto ao mérito cabe aos Senhores 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, Manoel Ricardo Ruiz e Marco Antonio Ribeiro Santos

Plenário "27 de março" 9 de março de 2020

LLL
s

Presidente

Manoel
Vice-Pres te

va

Santos

/Japc

)

Marco Aritonio

T,



v
^(P

Câmara tuí.unicipat fe fuí"atnpora
lEsta[o [e São ?aufo

( ) ltoleto dc F:rncnda à l-ci Orgânica clo Municipio
( ) Projeto de Lei Complementar

Q() Projeto de I-ei Ordinária 2Sn $W^)

Oblclo tla Volaçiro

) Projeto de Decreto [,egislativo
) Projeto de Resolução

) Substitutivo
) Emenda Aditiva
) Ernenda Modificativa
) Emenda Substitutiva

) Emenda Supressiva

) Subemenda

) Redação Final

) Veto

) Parecer Prévio

)Requelimento
) Moçào

) ()utlo

[ol,tr^ DE VOT^ÇÃO

Ilesultudo da Yotação

) Âprovado etn Regime de

) Aplovado na lorma do Substitutlvo
) Não alcançou "quorurr" para aprovaçâo

) Rejeitado o Veto

) Mantido o Veto

) Outro

) Rejeitado
.,"l Aprovado etn Discussâo Unica

t.; Aprovado corn Ernendas

) Aprovado enr lo Discussão e Votação

) Aprovado ern 2n f)iscussâo e Votação

a\
Reunião
Itenr

lnat la b
( ) do Expediente
( ),) da Ordetn do Dia

(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(

(
(
(

.IOTAL

Obscrvlçiro:

Sim Não Ausente
I' PS /Àlexandre dos Santos
PSDtsAntonio Aparecido Barbosa da Silva

CaÍlos Augusto Porti P B
Cicero I)crclra dos Santos
Doriedson Antonio da Silva Freitas

PSC

II.EDE
PDT

^
Essio l\Íinozzi Junior xJuvenildo dc Oliveira Dantas

^
Manoel Ricardo Ruiz
Marcio r\lexandre Enticlio de Oliveira

PSD

PSt)
Marco Anlonio Ribciro Santos P SDI] x

PSDB
^

Ricardo Mcssias Barlrosa
Valdeci lrcrnandes PV Á

PSC xWilson Rogerio Rondina

("? ririo "27 tk Março", lJ rtc .'Y}.o",\ce- ,lc 2Í-lX)

* ú\
I,r

íL,l^,u^lav

ou 2' Scc

\\
csidcn 1c

R eurriào Extraoldinária I
PÍocesso n. lqI I ac6

I iJ
À F

I I t{J



,?o'

lEstafo [e São Qaufo

orÍcto No iz1t2o2o

Mairiporã, 11 de março de 2020

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 6" Reunião Ordinária foi APROVADO o Projeto
de Lei no 289, que lnstitui no Calendário Oficial do Município de Mairiporã, a Semana
da Cultura Armênia do Município como - Armênia Eterna.

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

Respeitosamente,

Câmara fuí-unicipaf f,e fuí-ot rporã

I
fu"u+*.&-

nró*noo n,trdsrns BARBosA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor,
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura Municipal de l/lairiporà

/IMIMC
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Câmara fuÍunicipaf [e Ávlaffipora

AUTOCRAFO DO PRO.IETO I)E LEI N" 289 DIi 2O2O

lnstitui no Calendário OÍlcial tlo Município de Mairiporã a "Semarra da Cultura Armênia
no Município como Armênia Eterna."

(Autor:Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas)

ncÂrunnaMUNtcIpALDEMAltupol{Ã .t p t{ o v o u:

Art. l' Fica instituída no calendário oficial do Município de Mairiporã a

"Sernana da Cultura Armênia no Município como - Arnrênia Eterna", a se realizar no decorrer
de cada ano corrente.

Art. 2" A semaua em comemoração à "Semana da Cultura Armênia no

Município de Mairipor'ã" será setrpre lembrada como - "Armênia Eterna."

Art. 3" O Poder Executivo poderá, caso entenda conveniente e oportuno!
realizar atividades na rede municipal de ensino, nos cetrtros culturais, espottivos e nos órgãos
públicos.

Art. 4" As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias ou provinclas de couvênio firrnados.

Art. 5' Esta lei entra ern vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Plenário "27 de Março", I I de março de 2020.
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Ofício n" 01312020

Mairiporã,01 de Abril de 2020.

Senhor Presidente.

Por ordem do Senhor Prefeito Municipal.

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA. encaminhamos a Vossa Excelência cópia da

Lei n' 3.90212020. para constar dos arquivos dessa digna Casa de Leis.

Atenciosamente.

FABIANA BRANDÃO E CAMPOS
Diretora Administrativa

A Sua Excelência RICARDO ME,SSIAS BARBOSA
Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã
Mairiporã - SP.

Afuoso André dr prrdo
Olctâl Leghlath/o
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