
Épu

Câ.maro gVlunictpaf fe fuÍairtporã
lEstofo [e São cPaub

Mairiporã, 16 de março de 2020

Nobres Pares,

Apresento aos nobres edis o presente projeto de lei, que Dispõe sobre a criação do

Programo de Incentivo à Culturo - Cinema ltinerante em bairros e praças do Município de

Moiriporã.t pa;Íà apreciação e posterior deliberação.

Atenciosamente,

&donPlcnário
,,,-)b-ú-l-W

As Suas Excelências os Senhores

vEREADoRES DA cÂiuana MUNrcrpAL DE ualRrpoRÃ
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JIJSTIFICATIVA

Este projeto de lei tem por objetivo possibilitar que no Município de Mairiporã

haja projeção cinematográfica gratuita em espaços públicos.

Houve um tempo em que o cinema era, talcomo o circo, ane popular, com acesso

fácil a todos os cidadãos.

Hoje predominam apenas os cinemas com salas de projeção equipadas com

poltronas e ares-condicionados, o que, consequentemente, elevou o valor do ingresso, restringindo

seu acesso apenas a uma pequena parcela da sociedade.

Este programa levará as telonas para praças e outros espaços públicos de nossa

cidade, possibilitando que todos tenham acesso a esse espetáculo, especialmente aqueles que nunca

tiveram a oportunidade de assistir a um filme em uma sala de cinema'

Sabemos que atividades ligadas ao lazer favorecem o desenvolvimento pessoal

saudável e equilibrado, e nessa perspectiva, exibir filmes para a população é uma forma de

contribuir para sua qualidade de vida, além de abrir campos para uma experiência social que amplie

as interações entre os munícipes nos espaços públicos de forma agradável e prazerosa.

Diante do exposto, rogo aos pares, apoio na aprovação deste projeto de lei.
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PROJETO DE LEI N" 296 DE 2O2O

Dispõe sobre a criação do "Programa de Incentivo à Cultura - Cinema ltinerante em bairros e

praças do município de Mairiporã."

(Autor: Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas)

lcÂTuaRAMUNICIpALDEMAIRTponÃ A P R o v A:

Art. l' Fica criado no Município de Mairiporã o "Programa de Incentivo à

Cultura - Cinema itinerante", onde serão exibidos, de forma gratuita, filmes e/ou documentários à

população local.

§ 1" A exibição dos filmes e/ou documentários deverão ocorrer sempre em locais

públicos, preferencialmente em ambientes abertos e de fácil acesso ao público, como as praças,

escolas, quadras poliesportivas, parques e afins.

§ 2" Os filmes deverão ser preferencialmente nacionais e com censura livre.

Art.2o O acesso às projeções deverá ser gratuito e divulgado com antecedência

mínima sete dias, pelos meios que o Poder Executivo estipular.

Art. 3" O Poder Executivo poderá firmar convênios e parcerias com ONGs,

empresas privadas e associações de bairros com intuito de incentivar e divulgar o programa.

§ l' As empresas privadas poderão patrocinar os eventos custeando suas

despesas, ou ainda, através da distribuição de brindes.

§ 2" Fica vedada às empresas privadas patrocinadoras do evento a

comercialização ou divulgação de bebidas alcoólicas durante as exibições.

Art. 4 o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário "27 de Março", l7 de março de2020

i!i,$üô
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Despacho:

Procuradoria Jurídica

Para Senhor Presidente

Tendo em vista que a presente data a indicação da Relatoria do mencionado projeto de lei n'
29612020, 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,para que 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, 08 de junho de 2020

José Aparecido Pereira de Carvalho

Procurador Legislativo

Barbosa

Presidente
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CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

PROJETO DE LEI 79612024

Dispôe sobre a criação do programa de lncentivo à cultura - cinema ltinerante em bairros e praÇas

do Município de MairiPorã.

Tipor
Flaior-ra Simples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Nome

Dori

Boava

lníciol
A9fi6i2021 2l:02:26

Votos:
S:12 1N:0 lA:0

Fim:
Agn6l2A2A 21:03:29

Resultado:
APROVADO

§tatus
Partido

Rede Sustentabilidade (REDE)

Particlo da Social Denrocracia Brasileira (PSDB)

VotoPartidoParlamentar
SimPartido Lilreral (PL)

Víilson Sorriso
SimPartido Liberal (PL)

Professor Essio

SimRepublicano (REPUBLICAN)
Valdec' America

SimParticio Social Democrático (PSD)
Gusto

SimRede Sustentabilidade (REDE)
Dorr

SimPartido cla Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Bcava

SimPartido Social Democrático (P5D)
Marcinha da Serra

SimPartido Social Democrático (PSD)
Mar-co An[onro

SimPai'ticlo Socialista 6t3511sire (PSB)
I onhe

5imRepublicano (REPUBLICAN)
Chinão Ruiz

SimPartido Liberal (PL)
Pastor Cícero

5imPartido cla Social Democracia Brasileira
( PSDB)

Nil Dantes

SENSC 2Arc812020 t2"a6:26 LLi12

Lista de Presença da §essâo

Votaçôes da §essâo
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orícro No 2gzt2o2o

Mairiporã, 10 de junho de 2020

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 15a Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO

DE LEI N" 296/2020, que Dispõe sobre a criação do Programa de lncentivo à Cultura -

Cinema ltinerante em bairros e praças do Município de Mairiporã.

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

Respeitosamente,

OM IAS BARBOSA
Presidente

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

SE.C.DLP/



tu
sy

lEsta[o f,e São (Paufo

AUTOGRAFO DO PROJ O DE LEI NO 296 DE 2O2O

Dispõe sobre a criação do "Programa de
lncentivo à Cultura - Cinema ltinerante
em bairros e praças do município de
Mairiporã."

(Autor: Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas)

A CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ RPROVOU:

Art. 1o Fica criado no Município de Mairiporã o "Programa de lncentivo à Cultura

- Cinema itinerante", onde serão exibidos, de forma gratuita, filmes e/ou documentários
à população local.

§ 1o A exibição dos filmes e/ou documentários deverão ocorrer sempre em locais
públicos, preferencialmente em ambientes abertos e de fácil acesso ao público, como as
praças, escolas, quadras poliesportivas, parques e afins.

§ 2o Os filmes deveráo ser preferencialmente nacionais e com censura livre.

Art. 20 O acesso às projeçÕes deverá ser gratuito e divulgado com antecedência
mÍnima sete dias, pelos meios que o Poder Executivo estipular.

Art. 30 O Poder Executivo poderá firmar convênios e parcerias com ONGs,
empresas privadas e associaçÕes de bairros com intuito de incentivar e divulgar o
programa.

§ 1o As empresas privadas poderão patrocinar os eventos custeando suas
despesas, ou ainda, através da distribuição de brindes.

§ 20 Fica vedada às empresas privadas patrocinadoras do evento a
comercializaçâo ou divulgação de bebidas alcoolicas durante as exibiçÕes.

Art. 4 o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Plenário "27 de Março", 10 de junho de 2020

ESA DIRETIVA

ME BARBOSA

Câ.mara fuí unictpaf fe fiví-airtp orã

{ll,r lll,
OLIVEIRA DANTAS

retário
t\*-'

1o

Presidente

I
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ESTADO DE SÃO PAULO

Íicio n' 40512020

Mairiporã. de junho de 2020

Ser.rhor Presidente

Recebi dessa E. Câmara. o l)rojeto dc l.ei no

29612020. de iniciativa do Sr .luvenildo de Oliveira Dat-rtas, o qual dispõe: "Dispõe

sribrc tt c't'iuç'c-ttt tio "Pt'ttg,t'tttttu tle Int'culit'tt à Cttlturu ('inemu Itincrunlc attt buit'r'tt,:'

! il 'u\'u.\ tlo nrunit-'ípio tia ,\luit'iporà". O aludido progranta cotrsiste rta eribiçt-to de

liimes e documentários em ambientes abertos e de lácil acesso público. como praças.

escolas. quadras poliesportivas. parques e afins.

Apesar da nobre intenção da proposição em

promo\,er um dtts rlais importantes corolários da Constituição Federal, que L! o accsso à

cultr.ira. r'islumbra-sÉ a presença de inconstitucionalidade que impede a corlversão do

texto en1 lei. Bern por isso, vejo-me instado a vetá-lo totalmente. fazeudo-o tlos temos
do artigo .19 da Lei Orgânica do lVÍunicípio.

Segundo a indigitada proposta normativa.
as projeções cinematográlicas. gratuitas aos cidadãos" ficariam a cargo do Poder

Executivo. O PI- nào apontou a origcm dos recursos nccessáricrs para i: custeio do
progranla.

O projeto de lei imiscui-se er.r.t nratc{ria de

competência exclusiva do I-,xr:cuti.io qirando lhe irnpõe obrigações dirigicias à

concretização clo Cinema ltirrcranle. ziJentrando materia nitidamente aclnrinistrativa.
representaliva de atos de gestão Dara a satisfàçào de clireitos Í'undamentais coletiros.

Assim. fica colfiguradat r it-.laçào ao

princípio constitucional da "rc'serva de adrninislração". e separação dos poderes.

afrontando preceitos constitucionais conticlos nos artigos 5'. 47. XIV. e 144 da

Clonstituição Lstatitral e no artigo 70- l" da Lei Orgânica do Município de N4ailiporà.
Nesse serrtido. iá se pronunciou o E. 'l'ribuna.l de justiça de São Par.rlo:

j

n--t-riHo-\ _A )i.
.1(:Áo

\ r L.r.\.',\ 717'[ i( 10 \. ! !.1D.-lDI:
DIRET'^4 DE

- Lei ('otil1)lL'tiietlt(il n"
78;i2015. do !t'hrni,:'ípio ,:la Caieirus, que clispõe solrrt' u

servoçtio clo ltatrimôriio histririco. ctrlttrru e uuttrt'ul tilt
ü'Íunicípio. criu o C'otrsallut Llunicipal do Putrintôrtio ('ttlturul

irt.stitui o Í utdo ilÍunici1rul clc Prolcçcio do Pulrintt)ttio
'ul!tt',; do:\Ítrttit'íltitt tlt'('tticirtrs ,4 t't'iirç'r)o rlt'r)t',qti,t

it'risi;'tttit,,t c cle /irttr!i; tttuiticipal. bant L'()in() ()

de obriguções t enÍidudes do Poiler
livo. desrcspeiíu os arÍigos 5", 24, § 2', ilem 2, 47, II e

Presidente 
-

xecu

1.
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PBEF"EIT{JRA IüUNIEIPAt Dfl üüATRIPOEÃ
ESTÁI'O DE S,ãO PAULO

XIV, a 144 du C-onsÍiÍuiç'ãa Estudual - Ví<'itt .fbrntul de
ittit'itrtilu - I-ei da inic'iuÍiru lrurluntcnÍor qua inwriliu tr

t'ttrrtpcÍênciu legisluÍivu do CheÍê do Podar E-recuÍivo,
ofendendo o princípio du sepurução dos poderes
Inconstitucittnilidmle con/igurudu no loL LutlL' tt tttis
cli:;1'to.silit'tts - Possihilidtrtlc. c'ouÍrultt, clt'lci ttttrrtit'ipul tla
itti,t'icttit'tt do I'oCct' Lcgi.slotit'o di.sltor soht'c rr ltrrttt'ç'tirt uo

palrirnôrtio lislórico. t'uhtu'ul e uuttu'ul dtt ,\ ltuticí1tio
L'ompelênciu c'ot'tcorrcnte dq 0ttiãct. dos Eslatlo.s c clo Di.tlritrt
Fcclerol (art.24. l'll. ('F-. e 19, I:ll. CES .1tlr'ttrui.;. tr ntulat'ict

ü'ihutcit'ia não se irt,sere rto amhilo de inic'icrtit'u t'c.tcrt'ude clo
('lrc.ib do Poder Executit'o- Interpreluç'ão t't.ttt'itit'tt (11l(' .§('

c'ottfere às mutérius clc itticitrtiva resert'uclu, 1tt'ct'i.stus tto t'ol
tu.rulit'o tlct ar'Íigo 2J. rç 1". da L'8. .4ção julgudu pttt'c'iultttcnte
procedente. (TJ-SP .{DI:220ó569-720I 58)60000 sp
2206569-77.2015.8.26.0000, Relatot': h{oacir Pet'cs, Datu de
.ltrlgamento; t7102/20t6. Ór54ão Especial, Datu tlc PthlicaÇão;
I 8'02 i20 I 6) (gri/itu-se1

Ademais. nenhum projeto cle lei que

implique a criação ou o aumento de despesa pública poderá seÍ sancionado scnr que clele

conste a indicação dos recursos dispor-ríveis, próprios para atender aos novos erlcargos. à

luz cro arligo 25 da CESP e do artigo 46 da t,OM. A proposta gera Lrnra despesa

obrigat(rria de caráter continuado (art. 17 da Lei Cornplemeutar no 101/00 - Lei cle

Responsabilidade Fiscal). Dereria. assim. vir instruída com a estimatira do impacto
orçamentário no exercício em qLle deva entrar em \/igor e os dois subsecluentes e

demonstrar a origem dos recurst)s para seu custeio. o quc não ocorreu no PL ora em
análisc.

Estas. Senhor Presidente, são as razões qLre

me le\aram a vetor totalmente o Projeto de Lei n'29612020. à luz do artigo -19 cla Lei
Orgânica de Mairiporã" por inconstitucionalidade decorrente de violação da i'egra de
separação de Poderes. prevista na Constituição Federal (ar1. 2o) e na Constituiçiro do
Estado de São Paulo. aplicável aos IVíunicípios (arts. 5'e.47. II e XIV. c.c. an. 14-1), as
quais ora lctrho submeter à elevada apreciação dos Dignos Vereadores elessa ('asa de
Leis.

Atenciosarnente.

AN'TONI0

--]
.-. \ -,

CI ltrYLjKI Al.\('YDA
Prçtbito Municipal

A Sua Excelência RICARDO ivIESSIAS BARBOSA
Presidente da Câmara Municipal dc \,lrririporã
Mairiporã - SP.

2
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TOTALDO DOCUMENÍO

PL 296/2020

ra MuniciPal de MairiPorã

DATA 7 2020 - 10:52 ABERTO

REMETENÍ§ radoria JurÍdica
ssão de Justiça, Leg islação e

»rscnrçÃo

1 92.16g.1 .49/legislativoweb/tramite.asp?pSelecao=2&pTipoDoc=17&pTipoDocAux=o&pAno=2020&pNumero= 
17&pOrigem=2 1t1

)
ü^,

RELATORIA E EXARAR PARECER 20 E SEGUINTES DO ART. 250 DO RI
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ffi cÂuanA MUNtctPAL DE MAlnlPonÃ

Votaçôes

VETO TOTAL AO PL 29612024

VETO r-OTAL Ne 1712020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URtRtpOR,À, - AO PL 29612020

Tipo:
l'4aioria Absoiula

Status:
FECHADA

Comentários:
VotaÇão encerrada

lnício:
11/08/2020 19:57:48

Votos:
5:6 ll'J:7 lA:0

Fim:
11/08/2020 20:01:00

Resultado:
REPROVADO

Náo

Parlamentar Pa rtido Voto

Profe:;igt- Es:sio .Partido Liberal iPt) Não

Gusto Par-tido Social Democrático (PSD) Sinr

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Não

tili!scn Scrrisc Partido Liberal iPL) Não

Vo;flf:c. Ântr't'tCe Republicano (REPUBLIC.AN) Sin"i

[,larcrnhtt cja serra Particio 5ociai Denrocrático {PSD) Sirrr

Marco Antonio Par-tido Social Democrático (PSD) 5itr

Boava Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Não

Pastor Cícero Partido Liberal (PL) Nâo

Partido Socialista Brasileiro (PSB) Si nr

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Chinão Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Sirr

Rica rCo Nlessias Barbr:sa Partido da Social Democracia Brasileira
( PSDB)

Nào

Sense 1210812C20 09lt:48 IiIY

Sessão
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Despacho:

Procuradoria Jurídica

Para Senhor Presidente

Tendo em vista a indicação da Relatoria do Veto Total ao mencionado projeto de lei no

29612020, pela Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação, para se

manifestar sobre o mencionado veto e conforme o disposto no § 3o do art. 250, do
regimento interno, e, como não houve manifestação e esgotado o pazo para o mesmo,
repasso a Vossa Excelência, para que determine as providências a serem adotadas.

lnformo que nosso Regimento lnterno prevê no § 4o do art. 250, que:

"Art. 250 ...

§ 10...

§ 4o Se a Comissão de Justiç4 t-egistaçao. ô ReOaçao não.se pronunciar no prazo

indicado, a presidência da Câmaia incluirá a proposição na Ordem do Dia da reunião

imediata, independeàtemente de'parecer''.'

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

Ordinária a ser realizada nesta data.

1B de agosto de 2020

José Aparecido Pereira de Carvalho

Proc u rador Legislativo

o ras Barbosa

Presidente

Esto[o fe Sao Qaufo
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orícto No 4s112020

Assunto: comunica veto rejeitado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Atendendo ao disposto no § 50 do art. 49 da LOM, comunicamos que na
24' Reunião Ordinária foi rejeitado o VETO TOTAL No 1T:2O2O - PREFEITURA
MUNICIPAL DE I\XAIRIPORÃ - Ro PL 29612020 - Dispoe sobre a criação do Programa
de lncentivo à Cultura - Cinema ltinerante em bairros e praças do Municipio de Mailiporã.
(copia anexa).

Respeitosamente,

RI

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura Mun icipal de tMairiporã

SEC-DLP/

E IAS BARBOSA
Presidente

ÍVlairiporã, 12de agosto de2020.
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De acordo com o disposto no inciso V do art. 26 daloM, comunicamos que estePr-tdente fez a promulgação da LEI MUNICIPAL No 3.936, DE 1g DE AGOSTO DE2020 - DispÕe sobre a críação do Programa de lncentivo à iultura - õin"r, ltineranteem bairros e praças do lVlunicípio de Mairiporã, a qual segue cópÍa original para constarem seus arquivos.

Respeitosamente,

orÍcro No 464t2020

Assunto: encaminha veto totat promulgado

Excelentíssimo Senhor prefeito Municipal,

RI
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUK! AIACYDA
Prefeitura Municipal de Mairiporã

Mairiporã, 1B de agosto de2O2O

S BARBOSA

SEC-DLP


