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Mairiporã, 02 de junho de 2020

Encaminhe-se a(s) Comrssão(ões)
lustiça, Legislação e Redação______
Finanças e 0rçamento
0bras e Serviços Públicos-------
Educaçã0, Cultura e Esportes_____
Planej. Uso ..:up. Parc. do Solo e Meio Amb._

úd
Mairip

Nobres Pares, Vice Presidente

Apresento aos nobres edis o presente projeto de lei, que tem

por finalidade "lnstituir o programa de uso de praças públicas, de esportes e áreas

verdes para as mais diversas açÕes de cunho social, educacional, esportivo, de

lazer e culturais, estabelecendo seus objetivos e processos, limitações,

responsabilidades e benefícios dos usuários e dá outras providências", para

apreciação e posterior deliberação.

Atenciosamente,

rconômico e Turismo____
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As suas Excelências os Senhores,
VEREADORES DA CÂUENA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
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PROJETO DE LEI N,o 3114 de 2020

Institui o progroma de uso de praças
públicas, de esportes e áreas verdes paro as

mais diversas ações de cunho social,
educacional, esportivo, de lazer e culturais,
estabelecendo seus objetivos e processos,

limitações, responsabilidades e beneficios
dos usuários e dó outras providências.

(Autof: Vereador Dori - REDE Sustentabilidade - Signatário do Programa Cidades

Sustentáveis)

A CÂMAR,A MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ APROVA:

CAPíTULO I

DO PROGRAMA

Art. 1o Fica instituÍdo o Programa irltitul3do FaFiana Alter de Uso

de Praças Públicas, de Esportes e Áreas Verdes, no âmbito do Município de

Mairiporã, com os seguintes objetivos, entre outros:

t - promover a participação do cidadão e da sociedade civil

organizada, além das pessoas jurídicas, utilização das praças públicas, de esporte
e áreas verdes do Município de Mairiporã, em conjunto com o poder público

municipal;
ll - levar a população às praças públicas, de esportes e áreas

verdes, a fim de entender esses espaços como de responsabilidade concorrente
com o poder público municipal;

lll - incentivar o uso das praças públicas, de esporte e áreas verdes
pelo cidadão, por associaçÕes desportivas, de lazer, sociais e culturais da área de

abrangência das mesmas; e
lV - propiciar que cidadãos e grupos organizados da população

elaborem e desenvolvam projetos de utilização das praças públicas, de esporte e

áreas verdes que atinjam as diversas faixas etárias e necessidades especiais da
população, principalmente as em condição de vida mais vulnerável.

CAPíTULO II

DO PROCESSO DE UTTLTZAÇÃO

I
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Art.20 Podem participar e utilizar-se do programa qualquer cidadão
e quaisquer entidades da sociedade civil, associaçÕes de moradores, sociedade
amigos de bairro e pessoas jurídicas legalmente constituídas e cadastradas,
preferencialmente no Município de Mairiporã.

Parágrafo único. Ficam excluídas da utilização e participação

neste programa, cidadãos e pessoas jurídicas relacionadas a cigarros, bebidas

alcoólicas e empresas poluidoras, bem como outras que possam ser consideradas
improprias aos objetivos propostos nesta lei.

Art. 30 Para a participação no programa será necessária a

assinatura de termo de parceria entre a pessoa ou a entidade que vai assumir a

utilização e o poder público municipal, entendendo-se por termo de parceria o
documento do qual constem as competências das partes estabelecidas nos arts. 60

e 80 desta lei.

Art. 40 Para dar início ao processo de utilização com vistas à

assinatura do convênio referido no caput do art. 3o, o cidadão, a entidade ou a
pessoa jurídica interessada em utilizar determinada área pública objeto desta lei

deverá dar entrada via requerimento na prefeitura à proposta de utilização,

anexando o necessário projeto a ser desenvolvido.

CAPíTULO III

DAS ESPÉCIES E LlMlrAÇÕes oe urlLlzAÇÃo

Art. 50 A utilização de uma praça pública, de esportes ou área

verde pode se destinar a:

I - atividades permanentes ou não de açÕes que vislumbrem doaçáo
para os mais necessitados, tais como doação de alimentos, roupas, cobertores,
livros e brinquedos;

ll - utilização dos diversos equipamentos esportivos ou de lazer em
praça pública ou de esportes, de acordo com projeto elaborado pelo departamento
competente do Poder Executivo municipal ou por ele aprovado;

llt - para projetos vinculados à educação ambiental, trocas e

doação de sementes e mudas sem fins lucrativos; e
lV - realizaçáo de atividades sociais, culturais, educacionais,

esportivas ou de lazer, de acordo com projeto apresentado para aprovação e
assinatura do convênio.

competentes:
Art. 6o Caberá ao Poder Executivo municipal, atratrés dos orgãos
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I - a aprovação dos projetos de utilização das praças públicas, de
esporte e áreas verdes que sejam elaborados fora dos orgãos do Poder Executivo
municipal em função do convênio estabelecido; e

ll - a fiscalização da utilização e do cumprimento do convênio
estabelecido.

Art. 70 A utilização de praças públicas, de esporte e áreas verdes

operar-se-á sem prejuízo da administração das mesmas pelo Poder Executivo.

Art. 8o O município se resguarda no direito de instalar

equipamentos e lixeiras, bem como outros itens de interesse do município nas

praças públicas e de esportes e áreas verdes.

CAPíTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 90 Caberá ao cidadão, à entidade ou pessoa jurídica que

utilizar este programa a responsabilidade:

I - pela execução dos projetos elaborados junto ao Poder Executivo
municipal, com verba pessoal e material proprio;

ll - pela preservação da área do espaço público utilizado durante a
execução do projeto, conforme estabelecido no convênio e no projeto apresentado;
e

lll - pelo desenvolvimento de açÕes ou projetos que digam respeito
ao uso da praça pública, de esportes ou área verde, conforme estabelecidos no

convênio.
Art. í0. O cidadão, entidades e pessoas jurídicas que vierem a

participar do programa poderão ou não optar por zelar pela manutenção,
conservação, recuperação e iluminação da ârea que utilizar, bem como a

elaboração e execução dos trabalhos de arborização, com a doação de sementes
e mudas de árvores.

§ 1o O participante do programa poderá ou não optar, em se
tratando de praças, bosques, parques municipais e outras áreas de grande
extensão, mantidas ou não pela administração pública, pela utilização parcial, pela

construçáo ou restauração de prédios, abrigos, espaços ou nichos, conforme
projetos elaborados pelo departamento competente do Poder Executivo ou por ele
aprovado.

§ 2o A utilização poderá ser feita por intermédio de uma ou mais
pessoas, bem como por uma ou mais empresas ou consórcio - especialmente
formalizado para esse fim - sendo que a responsabilidade poderá ser solidária ou

específica para cada ação empreendida.
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§ 30 Com a aprovação do projeto e cumpridas as exigências desta
lei, sua execução poderá se dar por etapas, sendo a fiscalização de
responsabilidade do órgão competente do município.

clpírulo v
Dos BENeríctos eELA ulLIzAÇÃo oe PRAÇAS PUBLIcAS, DE

ESPORTES E AREAS VERDES

Art. 11. A pessoa, entidade ou pessoa jurídica que participar do
programa ficará autorizada, após a assinatura do convênio, a afixar na área
utilizada, uma ou mais placas padronizadas alusivas ao processo de colaboração
com o Poder Executivo municipal, bem como o objetivo da utilização, conforme
modelo a ser estabelecido no decreto regulamentador.

Parágrafo único. O ônus com relação à elaboração e colocação
das placas será de inteira responsabilidade do solicitante do uso, observados os
critérios estabelecidos pela legislação.

AÍt.'12. Caso a entidade que servir-se do programa se trate de
sociedade civil sem fins lucrativos, poderá a mesma usar dos espaços utilizados
para fins de publicidade, a fim de arrecadar fundos para a consecução dos objetivos
estabelecidos no convênio, promover feiras de arte, feiras de artesanato,
exposiçÕes e shows beneficentes, desde que previamente autorizado pelo poder
público, o mesmo valendo para o cidadão comum.

§ 1o Ficam excluídas da licença outorgada no caput do arl. 12,

publicidades relacionadas a cigarros e bebidas alcoólicas, bem como outras que
possam ser consideradas impróprias aos objetivos propostos nesta lei.

§ 2o Pela utilização e exploração dos meios de publicidade e
propaganda previstas no caput do art. 11, ficam as pessoas, entidades ou empresas
privadas conveniadas, isentas do pagamento das respectivas taxas de licença para
publicidade estabelecidas na legislação vigente.

Art. 13. O convênio de utilização em momento algum deverá
conceder qualquer tipo de uso à pessoa e entidade proponente a não ser aqueles
estabelecidos nesta lei, principalmente no que diz respeito à concessão de uso ou
permissão de uso.

Art. 14. Esta lei deverá ser regulamentada por decreto, no prazo
de trinta dias a contar de sua publicação, no qual se estabelecerá, entre outras
medidas:

I - os orgãos responsáveis pela aprovaçáo dos projetos citados no
caput do art. 4o desta lei;

ll - a forma e tipo da placa padronizada estabelecida no caput do
art. 10; e
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Ill - a forma e o tipo de publicidade estabelecida no caput do art. 11.

Art. í5. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário "27 de Março", dejunho de2020

DORIEDSON A FREITAS

v

GV/MIMC
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expostcÃo DE Monvos

O projeto de lei ora apresentado para análise e deliberação desta

casa legislativa visa incentivar a utilização de áreas urbanas ou rurais através da

cessão ãe espaços públicos a cidadãos engajados em melhorar o mundo, por meio

de açÕes filantropicas. Também dá apoio à iniciativa privada, que conta com uma

maioi integração com a comunidade e disponibiliza recursos privados para

utilização dô espaço público, desenvolvendo a integração socialda comunidade.

com a cessáo do espaço e o apoio da iniciativa privada,

principalmente dos cidadãos de Mairiporã, espera-se que os ambientes pÚblicos,

assim como a qualidade de vida dos moradores das comunidades diretamente

envolvidas evolua, pois uma cidade ambientalmente correta e que atua de forma

estruturada em seu conjunto social, propicia uma melhor qualidade de vida a seus

moradores. O somatorio destas características proporciona a formação da

cidadania.

Este projeto de lei nasceu pela inspiração de uma célebre e

engajada cidadã moradora de Mairiporã, chamada Fabiana Alter, que veio morar

em triairiporã há cerca de 17 anos. Agradecida para com a cidade por tê-la acolhido

como filha, Fabiana foi uma criança carente que passou muita fome em sua infância;

toda sua roupa se resumia em uma única gaveta rasa.

Nestes 17 anos morando em Mairiporã viu muitas famílias

necessitadas, fato que fez com que, junto com grandes amigos, fundasse o Bazar

Alter Nativa, e assim pode apoiar centenas de famílias carentes. Fabiana sempre

entendeu que incentivar e apoiar o semelhante em momentos difíceis de suas vidas

era um caminho que deveria percorrer e que a lição pro futuro vem da alma e do

coração, pois, todos juntos podem fazer deste mundo um lugar melhor para todos!

Um dos projetos fomentados por esta cidadã foi o Varal Solidário,
ação que iniciou-se em meados de maio de 2019, projeto este que vislumbrava a

doação de roupas pelo cidadão a outras pessoas necessitadas por meio de um varal
instalado na praça pública proxima à igreja matriz.

No entanto este projeto foi interrompido pelo Poder Executivo em
dezembro do mesmo ano, com o argumento de que não havia legalidade na ação
e ainda que o varal "enfeiava" a praça que naquele momento era enfeitada para

açÕes de Natal.

Desta forma nasceu na cidade um grande clamor social em apoio à

luta de Fabiana Alter, que culminou agora com esta propositura que irá beneficiar
não somente projetos como o Varal Solidário, mas dará uma infinidade de

oportunidades para as pessoas filantropas de nossa sociedade mairiporanense por
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meio do uso das praças públicas, de esportes e áreas verdes para as mais diversas

açÕes de cunho social, educacional, esportivo, de lazer e cultural.

o presente programa de utilização de praças é um programa

simples, que permite a qualquer pessoa ou entidade civil assumir a

responsabilidade de melhorar o mundo, ser empático, estender a mão aos que mais
precisam e, sobretudo, mostrar a maior característica dos homens e mulheres de

bem de Mairiporã, que é SEREM HUMANOS!

Em face do exposto, peço o apoio aos meus pares para a

aprovação deste projeto de lei.

Plenário "27 de Março",02 de junho de2020

DORIEDSON FREITAS
or

GV/MIMC
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corvrrssÃo penmaruerurE oe.lusrÇa. lecrsllÇÃo e ReoeÇÃo

Parecer ao Projeto de Lei no 31412020, institui o programa de uso de praça
publicas, de esportes e áreas verdes para as mais diversas açÕes de cunho
social, educacional, esportivo, de lazer e culturais, estabelecendo SeuS

objetivos e processos, limitaçÕes, responsabilidades e benefícios dos usuários
e dá outras providências.

I - RELATORIO

O Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas
propõe a matéria em tela instituindo o programa intitulado Fabiana Alter de Uso

de Praças Públicas, de Esporte e Areas Verdes, no âmbito do Município de

lVairiporã

tI. 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'

Apropostatemporfinalidadeincentivarautilização
de áreas urbanas e rurais atraves da cessão de espaços publicos a cidadãos

engajados em melhorar o mundo, por meio de açÕes filantropicas'

Ademais,aaprovaçãodesseprojetodeleidaráao
poder publico o dever de regulamentar o serviço e eSSa medida vai desonerar a

prefeitura de um serviçõ que será de responsabilidade da empresa

concessionária.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela

sua constitucionalidade e legalidade'

E o meu Parecer.

Plenário "27 de fflarço"' 30 de lunho de2020'

/Mrr

Manoe
Rela

Ruiz
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corurssÃo peRmaruerure oe lusrrÇa. leclsllÇÃo e RroaÇÃo

A Con,issão 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 31412020. Quanto ao
mérito 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, lVlarco Antonio Ribeiro Santos e lVlanoel Ricardo Ruiz

Plenário "27 de março", 30 de junho de 2020

Manoe tc Ruiz
teVice-P

Marco Santos
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colussÃo PERMANENTE DE EDUcacÃo. cULTURA E ESPORTES

Parecer ao Projeto de Lei no 31 412020, institui o programa de uso de praça públicas,

de esportes e áreas verdes para as mais diversas açÕes de cunho social, educacional,
esportivo, de lazer e culturais, estabelecendo seus objetivos e processos, limitaçÕes,

responsabilidades e benefícios dos usuários e dá outras providências.

I - RELATORIO

o Vereador Doriedson Antonio da silva Freitas propÕe a

matéria em tela instituindo o programa intitulado Fabiana Alter de Uso de Praças

Publicas, de Esporte e Areas Verdes, no âmbito do Município de [\Iairiporã.

II- VOTO DO RELATOR

A presente propositura visa incentivar a utilização de áreas

urbanas ou rurais através de espaços públicos a cidadãos engajados em melhorar o

mundo, por meio de açÕes filantropicas.

Diante de todo o exposto este Relator opina pela

conveniência e oportunidade da presente propositura'

A decisão quanto ao mérito Íicará a critério do soberano

Plenário.

E o meu Parecer.

Plenário "27 de março", 30 de junho de2020
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A Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes em reuniu-se em18 de

fevereiro de 2020, considerando a posição do nobre Relator, opinou pela aprovação do

Projeto de Lei no 31 4t2O2O. Quanto ao mérito 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: Antonio Aparecido Barbosa da Silva, Essio [Vlinozzi Junior e Wilson

Rogerio Rondina.-

Plenário "27 de março", 30 de junho de2020

Wilson Rogério Ro ndina
Vice-Presidente

to inozzi Juni
Secretário

A
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EMENDA ADITM N'91 AIO PRpJprO qE LpI N" 314 DE 2020

Institui o programa de uso de praças públicas, de

esportes e áreas verdes para as mais diversas

ações de cunho social, educacional, esportivo, de

lazer e culturais, estabelecendo seus obietivos e

processos, limitações, responsabilidades e

beneficios dos usuários e dá outras providências'

Art. 1o Fica acrescentado um parágrafo único ao art. 5o do mencionado

projeto de lei, com a redação abaixo:

"Art. 5o ...

Parágrafo único. No caso de doação do previsto no inciso I do art. 5o, fica

proibido o uso de cordas, fios, plásticos, arames e afins, esticados para pendurar os objetos,

sendo permitido, entretanto, que esses itens sejam acomodados em mesas ou similar, de

forma organizada."

Art.2o Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário "27 de Março",30 de junho de2020

MARCIO DE OLIYEIRA
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EMENDA AD|T|VA 1 AO PROJETO DE LEI 314i2A2O

AO PL 314t2024

Tipor
l'4aioria Simples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

lnício:
7410712A20 20:07:39

Votos:
5:6 lN:7 lA:0

Fim:
UlA712020 20:10:21

Resultado:
REPROVADO

Parlamentar Partido Voto

ValCeci America Republicano (REPUBIICAN) Sint

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Não

ii4arcir',ho r-ia Serra Partido Social Democrático (PSD) 5ir-tr

t^/ilscn Sorriso Par"tido Liberal (PL) Não

Pr'ofessor Essio Partido Liberal (PL) Não

Nil Dantas Partido da Social Democracia Braslleira
( PSDB)

Não

l;1arco Antonio Partido Social Democrático tPSD) Sim

Gu sto Partido Social Democrático (PSD) Sirr

Boava Partido da Social Democracia Brasileira
( PSD B)

Náo

Tonhe Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Chinão Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Sim

Pastor Cícero Partido Liberal (PL) Não

Ricardo l"lessias Barbosa Particlo da Social Democracia Brasileira
( PSDB)

Nâo

, ;JF r. S€Í1S€- 150712A2A 09:'15:29 11/15

,*Ü

Votaçôes da §essáo
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cÂrvranA MUNTcTPAL DE MArnrponÃ

PROIETO DE LEt 3L412O20

lnstitur o prograrna de uso de praças públicas, de esportes e áreas verdes para as mais diversas
acc.res de cunlro social, educacional, esportivos, de lazer e culturais, estabelece seus objetivos e
processos, linritaçôes, responsabilidades e benefícios dos usuários e dá outras providências.

Tipo: lnício: Fim:
Maioria Simples 1410712020 20:28:22 1.410712020 20:30:40

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

Comentários:
Votação encerrada

Parlanrentar Partido Voto

N4arcirrho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sir.tt

Valdeci America Republicano (REPUBLICAN) Sint

\lJilson Sorriso Partido Liberal (PL) Sint

Chináo Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Sini

Bcava Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
( PSDB)

Sim

Dori Rede sustentabilidade (REDE) Sim

Tonhe Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Gusto Partido Social Democrático (PSD) Sinr

Pastor Cícero Partido Liberal (PL) Sim

Prcfessor Essio Partido Liberal (PL) Sirrt

N{arco Antonio Partido Social Democrático (PSD) Sim

t, i i i:.'SeJ'lSe' 15i0112020 09"4529 12175

Votaçôes da Sessáo
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Camard lVl-unictpaf f,e %airtporã
E stado fe São Qaufo

orÍcto N'377tzozo

lt/airiporã, 15 de julho de 2020

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 2Ou Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO

DE LEI N.31 4t2019, que lnstitui o programa de uso de praças públicas, de esporÍes e

areas verdes para as mais diversas açÕes de cunho social, educacional, esportivos, de

lazer e culturais, estabelece seus objetivos e processos, limitações, responsabilidades e

benefícios dos usuários e dá outras providências.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro do

ptazo legal, transmitimos-lhe, copia autêntica do mencionado projeto.

Respeitosamente,

IAS BARBOSA
Presidente

SEC-DLP/

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura lVlunicipal de I\íairiporã '
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AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI NO 31 4 DE 2O2O

Institui o progroma de uso de praÇas
públicas, de esporles e áreas verdes para as
mais diversas ações de cunho social,
erlucacional, esportivo, de lazer e culturais,
estabelecendo seus objetivos e proccssos,
limilações, responsabilidades e bene/ícios
dos usuários e dá outras providências.

(Autor: Vereador Dori - REDE Sustentabilidade - Signatário do Programa Cidades
Sustentáveis)

A CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ EPNOVOU:

cÂpírulo r

DO PROGRAMA

. Art. 1o Fica instituído o Programa in@ de Uso
de Praças Públicas, de Esportes e Areas Verdes, no âmbito do Município de
Mairiporã, com os seguintes objetivos, entre outros:

| - promover a participação do cidadão e da sociedade civil
organizada, além das pessoas juridicas, utilização das praças públicas, de esporte
e áreas verdes do Município de Mairiporã, em conjunto com o poder público
municipal;

ll - levar a população às praças públicas, de esportes e áreas
verdes, a fim de entender esses espaços como de responsabilidade concorrente
com o poder publico municipal;

lll - incentivar o uso das praças públicas, de esporte e áreas verdes
pelo cidadão, por associaçÕes desportivas; de lazer, sociais e culturais da área de
abrangência das mesmas; e

lV - propiciar que cidadãos e grupos organizados da população
elaborem e desenvolvam projetos de utilização das praças públicas, de esporte e
áreas verdes que atinjam as diversás faixas etárias e necessidades especiais da
população, principalmente as em condição de vida mais vulnerável.

v
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capírulo u

Do PRocESSo DE ulLtznÇÃo

Art. 20 Podem participar e utilizar-se do programa qualquer cidadão
e quaisquer entidades da sociedade civil, associaçÕes de moradores, sociedade
amigos de bairro e pessoas jurídicas legalmente constituídas e cadastradas,
preferencialmente no tr/ u nicípio de t\4 airiporã.

Parágrafo único. Ficam excluídas da utilização e participação
neste programa, cidadãos e pessoas jurídicas relacionadas a cigarros, bebidas
alcoolicas e empresas poluidoras, bem como outras que possam ser consideradas
improprias aos objetivos propostos nesta lei.

Art. 30 Para a participação no programa será necessária a

assinatura de termo de parceria entre a pessoa ou a entidade que vai assumir a
utilização e o poder público municipal, entendendo-se por termo de parceria o

documento do qual constem as competências das partes estabelecidas nos arts. 6o

e Bo desta lei.

Art. 4o Para dar início ao processo de utilização com vistas à

assinatura do convênio referido no caput do art. 3o, o cidadão, a entidade ou a

pessoa jurídica interessada em utilizar determinada área pública objeto desta lei
deverá dar entrada via requerimento na prefeitura à proposta de utilização,
anexando o necessário projeto a ser desenvolvido.

CAPíTULO III

DAS ESpÉCrES E LrMrrAÇÕeS Oa UTtLIZAÇÃO

Art. 5o

verde pode se destinar a
A utilização de uma praça pública, de esportes ou área

| - atividades permanentes ou não de açÕes que vislumbrem doação
para os mais necessitados, tais como doação de alimentos, roupas, cobertores,
livros e brinquedos,

ll - utilização dos diversos equipamentos esportivos ou de lazer em
praça pública ou de,esportes, de acordo com projeto elaborado pelo departamento
competente do Poder Executivo municipal ou por ele aprovado;

lll - para projetos vinculados à educação ambiental, trocas e

doação de sementes e mudas sem fins lucrativos; e
lV - realização de atividades sociais, culturais, educacionais,

esportivas.ou de lazet, de acordo com projeto apresentado para aprovação e

assinatura do convênio.
\r
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Art. 60 Caberá ao Poder Executivo municipal, através dos orgãos

competentes:

I - a aprovação dos projetos de utilização das praças públicas, de

esporte e áreas verdes que sejam elaborados fora dos orgãos do Poder Executivo

municipal em função do convênio estabelecido; e

ll - a fiscalização da utilização e do cumprimento do convênio

estabelecido.

. Art. 7o A utilização de praças públicas, de esporte e áreas verdes

operar-se-á sem prejuízo da administração das mesmas pelo Poder Executivo.

Art. 8o O município se resguarda no direito de instalar

equipamentos e lixeiras, bem como outros itens de interesse do municÍpio nas

praças públicas e de esportes e área-s verdes,

CAPíTULO IV
DAS RESPONSABILlDADES

Art. 90 Caberá ao cidadáo, à entidade ou pessoa jurídica que

utilizar este programa a responsabilidade:

I - pela execução dos projetos elaborados junto ao Poder Executivo
municipal, com verba pessoal e material proprio;

ll - pela preservação,da área do espaço público utilizado durante a

execução do projeto, conforme eétabelecido no convênio e no projeto apresentado;
e

lll - pelo desenvolvimento de açÕes ou projetos que digam respeito

ao uso da praça pública, de esportes ou área verde, conforme estabelecidos no

convênio.
Art. 10. O cidadão, entidades e pessoas jurídicas que vierem a

participar do programa poderão ou não optar por zelar pela manutenção,
conservação, recuperação e iluminação da área que utilizar, bem como a

elaboraçáo e execução âos trabalhos d-e arborização, com a doação de sementes
e mudas de árvores.

§ 1o O participante do programa poderá ou não optar, em se

tratando de praÇas, bosques, parques municipais e outras áreas de grande

extensão, mantidas ou não pela administração pública, pela utilização parcial, pela

construçáo ou restauração de prédios, abrigos, espaços ou nichos, conforme
projetos etaborados pelo departamento competente do Poder Executivo ou por ele

aprovado.

§ 2" A utilização poderá ser feita por intermédio de uma ou mais
pessoas, bem como por uma ou mais empresas ou consorcio - especialmente

V
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formalizado para esse fim - sendo que a responsabilidade poderá ser solidária ou

específica para cada ação empreendída.

§ 3o Com a aprovação do projeto e cumpridas as exigências desta

lei, sua execução poderá se dar por etapas, sendo a fiscalização de

responsabilidade do orgão competente do municÍpio.

capíruuo v :

DOS BENeríclOS PELA UTILIZAÇÃO Oe PRAÇAS PUBLIçAS, DE
ESPORTES E AREAS VERDES

Art. 11. A pessoa, entidade ou pessoa jurídica que participar do

programa 'ficará autorizada, apos a assinatura do convênio, a afixar na área

utiliiada, uma ou mais placas padronizadas alusivas ao processo de colaboração

com o Poder Executivo municipal, bem como o objetivo da utilização, conforme

modelo a ser estabelecido no decreto regulamentador.

parágrafo único. O ônus com relação à elaboração e colocação

das placas será de inteira responsabilidade do solicitante do uso, observados os

critérios estabelecidos pela legislação

Art. 12. Caso a entidade que servir-se do programa se trate de

sociedade civil sern fins lucrativos, poderá a mesma usar dos espaços utilizados
para fins de publicidade, a fim de arrecadar fundos para a consecução dos objetivos

estabelecidos no convênio, promover feiras de arte, feiras de artesanato,
exposiçÕes e shows beneficentes,. desde que previamente.autorizado pelo poder

público, o mesmo valendo para o cidadão comum.

§ 10 Ficam excluídas da licença outorgada no caput do arl. 12,

publicidades relacionadas a cigarros e bebidas alcoolicas, bem como outras que

possam ser consideradas improprias aos objetivos propostos nesta lei.

§ 20 Pela utilização e exploração dos meios de publicidade.e
propaganda previstas no caput do art. 11, ficam as pessoas, entidades ou empresas
privadàs conveniadas, isentas do pagamento das respectivas taxas de licença para

:

publicidade estabelecidas na legislação vigente

Art; 13. O convêriio de utilização em momento algum deverá
conceder qualquer tipo de uso à pessoa e entidade proponente a não ser aqueles
estabelecidos nesta lei, principalmente no que diz respeito à concessão de uso ou

. Art. 14. Esta lei deverá ser regulamentada por decreto, no pruzo
de trinta dias a contar de sua publicação, no qual se estabelecerá, entre outras

medidas:
| - os orgãos responsáveis pela aprovação dos projetos citados no

caput do art. 40 desta lei;
V
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ll - a forma e tipo da placa padronizada estabelecida no caput do

lll - a forma e o tipo de publicidade estabelecida no caput do art. 11,

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Plenário "27 de Março", 15 de julho de 2020

MESA DIRETIVA

o BARBOSA
P idente

IRA DANTAS

)
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)Íicio no 47312020

Mairiporã, 06 de agosto de 2020

licnhor Presidente.

Recebi dessa E. Cânrara. o Projeto de L.ei no

I i+ 1010. clc autt»ria do Sr. Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas. protocolizado
e rrr -10 cic.f trlho clc'2020, o qual: "hstitui o programu cle uso cie praçus ptihlicu.s. tle espr»te.s

r' tir,'tt.\ r'cr(l(.\ lrut'(t ds ntuis divcrstt.s uçõas de cunho .societl, educacionttl. esporÍiro, dc lu:er e

trilÍtirtri.t. c.sltrhclat'artdo.ieus ohjetivos e processos, limituções, respon.sabilidutles e beneficios

tlrt.s ttttrtirios e dci outros providencict.r ", o qual dispõe sobre a criação do Programa
"lrebiana ,\lter" de uso de praças públicas. de esportes e áreas verdes para as mais
clircrsas ações de cunho social. educacional, esportivo, de lazer e culturais.

Apesar da distinta intenção da proposição
crlt pronrover um dos rnais importantes corolários da Constituição Federal. que é o
inccntir o à cultura. ao lazer e ao desporto, vislumbra-se a presença de
ittct'nstitucionalidade que impede a conversão do texto em lei. Bem por isso. ve.io-nre
ittslatlo a retá-lo totalmente. fàzencio-o nos termos do artigo 49 da Lei Orgânica do
\iLrnicípio.

Segundo a indigitada proposta normativa.
aLIue l.ri pcssoas. tisicas ou jurídicas. que tiverem intercsse em usufruir do prograrna
rier,'t'rlr l'irtnzu' t§rnro de parceria com a Administração Púrblica do Município (arts. 2o a
J''). .lcrcntlo o I)oder Executivo aprovar ou elaborar projeto de utilização dos
Iosrirtlorrros púrblicos e. aindar. liscalizar o cumprimento do convênio (arts. 5" a 8o).
( olucionanr-sc aqui alguns dispositivos que merecem atenção:

Art. 3" Para a participação no programa sera

nccessária a assinatw'a de lermo de parcerict antrc u pessou olt

a entidaclc que vai assumir a utilização e o poder ptihlico
mttnicipal, enÍendendo-se por lermo de plrt'cria tt clocumento

dct qual constem as competências das partes estahelecidcrs rttts

urrs. (j" e 8" desta lei.

Art. 1" l'uro clur início Lto pt'ocesso de utili:ução
cttnt t'i.:!tts ir trssittuturq clo convênio re./.erido no capti do url.

3", o ci"lttclào, q enlidade ou d pcssoa juríclicct intercssuclu ent

ulili:or delerminada tirea ptiblica ohieto clesta lei deverti dar
entrudu riu rcquerimenÍo ttu 1»'cfeituru à pr(4)o.\lu clc

utilizuç'tio, urrcxutyJo o ttcL'e\.\urio nrrleÍo e ,ser cle.rcnvolt,ido.

.1i't. 5o I utili:uç'ão dc umu praçu pública, cle

rsp(tt'ies oit tira,r verulc pocle ,sc dcslitrur a:

v
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II - utili:ução dos diverso.s ec1ui1:tunento.s

aspot'Íit'os ou de lu:cr cm pruçd púhlica ou da espot'tes, tle
uc'ordo c't»n projeto aluhorqdo pelo deparÍamenlo c'ompclcnle
tlo Potler Executiyo murticipul ou por ele u1trt»'udo;

Art. 6" Caherá ao Poder Excc'ulit,o nttutic'ipal,

através dos r5rgãos competentes:

I - a aprr»,ação clos projelos de utilízaç'tio clas

prdÇas públicas, de esporte e áreas verdes qlte se.jcurt

elaborados fora dos órgãos do Poder Executit'o munic'ipul ent

íitnção do convênio estahelecido; e

II - a Jiscolizaçiio da utilização c tlo ctunprimcnto
clo convêttio estabe lecido.

ArÍ. 7" A ulilização de pruç:us ptihlictts, de

esporte e áreas verdes operar-se-a sent prejuízo da

adntinistração das mesmas pelo Poder ExecuÍit'o.

O pro.ieto de lie imiscui-se en1 materia de

conrpetôncia exclusiva do Executivo quando lhe impõe obrigações dirigidas à

c()ncrcti/'rç-o do Prosrama "Fabiana Alter". adentrando matéria nitidamente

adnrinistrativa" representativa de atos de gestão para a satisfação de direitos
lir ntlanr cntais coletivos.

Nesse sentido, jâ se pronLlnciou o E.

l'ribunal cle Justiça de São Paulo ao analisar lei municipal de iniciativa parlamentar que

ciispLrnha sobre matéria correlata de utilização de praça pública ("Programa de Incentivo
a llortus ('omunitárias" do Município de Jundiaí/SP) no bojo da Ação Direta de

Incorrstittrcionaliclade - ADI no 2144194-35.2018.8.26.0000 (Relator: Antonio Carlos

Mrillrciros. Data de Julgamento: 17ll}l2018, Orgão Especial, Data de Publicação:

I 8 I 0'10 I 8 ). como se vê:

Segue-sc, pois, que nos Município o lixecutito c o

Legislativo guardant independência entre elc.s. setrt prejuítt, é

ribvio, rlu hurmonia em suas relações.

No caso em exame se veri/icu a usurpaçrto cle

poderes pelo legislotivo municipal, pois ntio trolo de

proposição geral e abstrqta inserida na competêncio da

Climura Municipol qua é a de atuor em cardter reguluÍório,
genérico e ubstruto. Cuiclu, em verdude, de ato especílico e

concreÍo du adminisÍração, sendo openus, formulmente,
legislotivo.

(...)

Mostro-se, enião, tthricr a incon.ttilrrcionoliclaclc
dt lei t'tn tluestão, pr» incxi.stir ofensu urt 1tt'ittc'ípirt tlu
itulependênc'iq clos podaras pt'evi.;trt no artigrt 5", ca;tut a tu.t

v
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Observa-se. entãc, que o projeto de lei.
crrthott n-tttito ttobrc. altide à atir idalde nitidamente aclministrativa. representativa de
atos de gestão para a satistàção de direitos fundamentais coletivos. Configura-se aqui
r iolação ao princípio constitttcional da "reserva de administração" e separação dos

lroclcres. itliontando preceitos constitucionais contidos nos artigos 5",47. XIV. e 144 da
('orrstitLriçào Estadual e rto artigo 70. I, da l-ei Orgnnica do Município de IVÍairiporã.

Ademailr. .1 tarnbern incoustitucional o

llr:-i. Ii.,r tlLtal rogd qlre dcvc'rá a lei ser regulantr:ntada por decreto dcuiro de 30

'ii'ini.i) ,-li;t', it contar Ce sua publicação. Ora..iá é seclitncri'.ado o entendinrcnto clo C'.

\Lrl)r'cntí) 'lribunal fredcrai (,/rt)l -].39:{) de clrre preceito leual qile ntarqLt. pr.âzo para
(luc () f,rccutivo cxerca função regulamentar de atritluiçâo quc é essenciallnente
stta iambém esbarra no princípio da intercleperrtlôncia,: iiarrnuuiaentre r,s poderes.

Nâ.o iie."'cm. pois, subsistirc-rn os

rlisl-,o5i1i1,,s qLte trataln dc rlatéria administrativa; contudo, o veto parcial
desin:tntclitria todo o objetivo dc Frograma, restando * proposição pre.iudicada.
nr('rtir o p.-lo qrral não há outrâ rcsposta ao autógrat'o genão il veto total.

ilstas. §ç:1i;r.-11 Pi'esicl':nte. são as razõe-s rlue
;il.'i.\.tt'i.ltrl il içiiti ioiai;ttcnti'ir l-i'oic-'io ric l-.-;i ;r'' -1 i4,/.10. ii itlr dc. ailigo -i9 da lci
i rt'!-littila d,-' lriltil:pr)rü. pc'r' i;.lct;l--l;ti:rrcir;nelnti:iit,: ar(.(.íi'ailtc ds vrui.:.. ijt da I'cgra de
,.;1'1',.rr.,,,;!,;,lt; y'r;r-igi'rjs- Cr.u'ri:;iii rr;_i,.'tir:-:1itUi:At_, !,:çjçr;ii {itii.2o;.: itat Constituiçict riO

! sl,,ii,r rl,. Sã'.r i)ttirir,. l;.iic:trrti;:r:i;vit,iticír'irtx,(ilits. 5n rr +7. iÍ u X{V. c'.c. irrr. 14zl)- as

,,iLliii:' ()i',.i ie;lll.i :;'-ii).ri'j'L.r' i Cir:t;.i,j:l ttftf:e iaÇi.irr .irr- lrig;iir: Irrtt't:Íid(rfeS ilf:SSa ( ttsa de-

i.ii"

A ie iic i osarr-i c r-.tç-.

4 j\i'|.,.lNIÜ i IE YUtí !,... i ACT,'L}A
[,1uni.-:ipal

','\.i;! i .. :< lir;e: l;i ii I {',-1 il [';rr-] Xi;ISSI AS lj.'.iiBúS,,r
i're :itlr.'llir- ,.1:l i'.!:li,u,r irilr,r;ci!i;l ilc i\4::ii ipr,i;
'iil 'i ,.)ll; .:l'.
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C â.mara lví-unictp a [ f,e 9VÍ airtp orã

o Presidente da Comissão Permanente de Justiça, Legislação.:^l:d,ç,o, nomeou

como Relator o Vereador Marco Antonio Ribeiro Santos' para apreciar e se manifestar

ao veto total aposto pelo senhor prefeito'

OExecutivoMunicipalporsuavez,vetouoProjetodeLeino3l4t2020'aprovadopor
unanimidade pela Cârrr" Municipal, que institui o programa de uso de praÇas publicas

de esportes e áreas verdes para as mais diversas açÕés de cunho social' educacional'

esportivo,delazereculturais,estabelecendoseusobjetivoseprocessos'limitaçÕes'
responsabilidades e beneficios dos usuários e dá outras providências'

Fundanre.tando o veto, o alcaide alegou, em suma, flagrante inconstitucionalidade' haja

vista que invade a competên"ia privãti'a do chefe do 
"poder executivo' razáo pela qual

sou compeldo a vetá-lo totalmente'

Com todo o respeito, a meu ver' o veto procede'

ovetosomentepodeserusadopeloprefeilgT,li.jp:lquandoverificadasalgumasdas
duas hipoteses previstas no caputiJrrt. +g da Lei'orgànica tvlunicipal, a saber' tratar-

se de matéria inconstitucional ou contrária ao interesse publico'

c enrinente Desembargador Kirdare Gonçarves carvarho (in "Tecnica Legislativa"' 4u ed''

2007, Ed. Del Rey, p. 151), nos ànsina que " o veto tem que ser motivado por

inconstitucionalidade do projeto (veto jurídico), ou por ser contrárío ao interesse público

(veto politico), qrá '" 
q'ualifica' d;;",,ploll^"]:*t"u distanciamento das diretrizes

políticas, Oe goueino e'administrativas, ou econÔmicas' dentre outras' traçadas ou

propostas Pelo Presidente"'

No caso em exame, verifica-se que " !^t"I"]l?^ 
municipal tem plena razáo no

embasamento do veto totar aposto ao presente projeto pela'inconstitucionalidade' bem

como ferindo o principio constitucioiãrir;i"r"*r'0" àÀinistração" e separação dos

poderes.

lsto posto, diante dos requisrtos do caput do

pelo conhecimento do veto'

Eomett Parecer'smj

Plenário, "27 de

art. 49 da Lei Orgânica Municipal' opino

osto de 2.020

/Mars

MARCO A SANTOS

lEstofo [e São Qaufo

PARECER DO VETO TOTAL no 20/2020

Veto aposto ao Proieto de Lei no 314/2020
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cÂunnA MUNtctPAL DE MAlnlPonÃ

Votações da Sessão

VETO TOTAL AO PL 3L4I2O2O

vETo rorALNe 2ol2o2o - pREFEITURA MUNrcrpAL DE rrlRtRtpoRÃ - Ao PL np 31412020

Tipo:
Maioria Absoluta

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

lnício:
08/09/2020 20:33:19

Votos:
S:0 lN:11 lA:0

Fim:
0810912020 20:34:34

Resultado:
REPROVADO

Parlamentar Partido

Wilson Sorriso Partido Liberal (PL) Não

Boava Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Não

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Náo

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Não

Professor Essio Partido Liberal (PL) Não

Valdeci América Republicano (REPUBLICAN) Não

Gusto Partido Social Democrático (PSD) Não

Tonhé Partido Socialista Brasileiro (PSB) Nâo

Chinão Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Não

Dori Rede sustentabilidade (REDE) Não

Pastor Cícero Partido Liberal (PL) Não

wNr.lr:vsense' 0910912020 ll:29:28 7 t9

Voto
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Camara Wí.unictpaf f,e %airrp

v

ora
lEstalo [e São ?aufo

orícro No s1 st2ozo

Mairiporã, 9 de setembro de 2020

Assunto: comunica vetos rejeitados

Excelentíssimo Senhor Prefeito [\Iunicipal,

Atendendo ao disposto no § 50 do art. 49 da LOIVI, comunicamos que na
2Ba Reunião Ordinária foram rejeitados os vetos totais abaixo relacionados:

VETO TOTAL No 1Bl2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIR]PORÃ - Ro PL no
31912020 - DispÕe sobre prestação de serviço especializado de transporte para pessoa
com deficiência (copia anexa).

VETO TOTAL NO 19/2020. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - AO PL NO

32012020 - DispÕe sobre a instituição de uma Central de Achados e perdidos - CAp,
neste município e dá outras providências (copia anexa).

VETO TOTAL NO 2OI2O2O - PREFEITURA MUNICIPAL DE TVIAIRIPORÃ - no PL no
31412020 - lnstitui o programa de uso de praças publicas, de esportes e áreas verdes
para as mais diversas açÕes de cunho social, educacional, esportivos, de lazer e
culturais, estabelece seus objetivos e processos, limitaçÕes, responsabilidades e
benefícios dos usuários e dá outras providências (copia anexa).

VETO TOTAL No 21t2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE tUAtRtpORÃ - AO pL no
31212020 - DispÕe sobre a transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitaçÕes
realizadas nos Poderes Executivo e Legislativo do ltlunicípio de Mairiporã e dá outras
providências (copia anexa).

Respeitosamente,

R D IAS BARBOSA

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI ATACYDA
Prefeitura Municipal de tVlairiporã

SEC-DLP/

Presidente
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Câ.mara fuí-unictpaf f,e %airiporã
lEstafo fe São Qaufo

oricto No s23l2020
lvlairiporã, 17 de setembro de2020.

Assunto: encaminha vetos promulgados

Excelentíssimo Senhor Prefeito [/lunicipal,

De acordo com o disposto no inciso V do art. 26 da LOIVI, comunicamos que este
presidente fez a promulgação das leis abaixo relacionadas, as quais seguem copias
originais para constar em seus arquivos:

LEI MUNICIPAL No 3.950, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020 - DispÕe sobre a transmissão
ao vivo, via internet, de todas as licitaçÕes realizadas nos Poderes Executivo e
Legislativo do Município de tMairiporã e dá outras providências.

LEI MUNICIPAL No 3.951, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020 - lnstitui o programa de uso
de praças públicas, de esportes e áreas verdes para as mais diversas açÕes de cunho
social, educacional, esportivos, de lazer e culturais, estabelece seus objetivos e
processos, limitaçÕes, responsabilidades e benefícios dos usuários e dá outras
providências.

LEI tvlUNlClPAL No 3.952, DE 17 DE SETEI\4BRO DE 2020 - DispÕe sobre prestação de
serviço especializado de transporte para pessoa com deficiência.

LEI MUNICIPAL No 3.953, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020 - DispÕe sobre a instituição
de uma Central de Achados e Perdidos - CAP, neste município e dá outras
providências.

Respeitosamente,

S BARBOSA

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura tt/unicipal de Mairiporã

SEC.DLP

Presidente


