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Mairiporã, 15 de junho de 2020

Encaminhe-se a(s) Comrssão{r;:s ) de 
i

Justiça, Legislação e Redação--- -.- '5ll
Finanças e orçamento----_----- t --
Obras e Serviços Públicos------- &
Educaçã0, Cultura e Esportes__-__. ff
Planej. Uso í':up. Parc. do Solo e Meio Amh t_-_

Econômico e Turismo _- .. t-.
Saúde Assistência Socia i

Mairip , ____d e_____
t___
de_

Nobres Pares,
Vice Presi nte

Apresento aos nobres edis o presente projeto de lei, que Dspõe sobre a

prestação de seruiço especializado de transporte para pessoa com deficiência,

para apreciação e posterior deliberação.

Atenciosamente,

DORIEDSON SILVA FREITAS

Vereador REDE Sustentabilidade

"signatário do Programa Cidades Sustentáveis"
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As Suas Excelências os Senhores,
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SEC-DLP/MIMC
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ExPosrçÃo oe Morlvos

Nobres Pares,

Esta lei, denominada de "Lei lngrid" faz menção in memorian a uma lutadora

cidadã de Mairiporã, chamada lngrid Antonieta Martins, onde cria a prestação de serviço

especializado de transporte para pessoa com deficiência.

Mairiporã é uma cidade geograficamente grande e que, um dos desafios é a

mobilidade das pessoas com deficiência, pois o transporte coletivo NÃO contempla

100o/o do território.

Remetemo-nos à resolução aprovada pela Assembleia Geral da Organização das

Nações Unidas em 09 de dezembro de 1975, que fez um apelo à ação nacional e

internacional para assegurar que ela seja utilizada como base comum de referência para

a proteção de tais direitos.

Outrossim, a Lei Federal no 13.146, de 06 de julho de 2015, dentre tantos outros,

garante o direito às pessoas com deficiência o acesso à cultura, esporte, lazer,

educação, saúde, trabalho e a todos os serviços públicos, assegurando em igualdade de

oportunidade o acesso a esses serviços.

Neste sentido, garantir o direito de ir e vir à pessoa com deficiência se torna

fundamental e urgente para que todos tenham seu direito garantido.

Quando cidadãos, vereadores e outros atores sociais solicitaram a criação de

linhas regulares de transporte coletivo, a resposta padrão por parte da concessionária

era que: "Ficava inviável devido ao alto custo operacional, pois a demanda na localidade

é insuficiente".

Essa justificativa é padrão, porém, nós como legisladores, temos a obrigação de

garantir o acesso aos serviços públicos a todos os cidadãos, principalmente àqueles que

mais precisam.

A proposta desse projeto de lei é garantir a aplicabilidade da Lei Federal no

13.146t15 em sua plenitude, fazendo que na concessão do serviço de transpofte coletivo

de passageiros, a empresa ganhadora do certame fique, também, responsável pelo

transporte especializado para os deficientes.

A aprovação desse projeto de lei dará ao poder público o dever de regulamentar

o serviço e essa medida vai desonerar a prefeitura de um serviço que será de

responsabilidade da empresa concessionária.
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PROJET9 pE LFI N" 919 DE 2020

Dispõe sobre a prestação de seruiço
especializado de transporte Para
pessoa com deficiência.

(Autor: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

a cÂrunnA MUNtctPAL DE wlllnlpoÃ APRovA:

Art. ío Fica criado, através da presente lei, a prestação de serviço especializado

de transporte para pessoa com deficiência.

AÍL 2' Fica obrig ada a empresa detentora da concessão de transporte coletivo

no Município de Mairiporã a oferecer gratuitamente o serviço especializado para

pessoas com deficiência que residem em locais não atendidos pelo transporte coletivo

regular.

Parágrafo único. o serviço especializado, excepcionalmente se estenderá para

cem por cento do território municipal para as pessoas com deficiência que não possuem

condiçôes de mobilidade e acessibilidade autônoma aos meios de transportes

convencionais, ou que possuam grandes restrições ao acesso e uso de equipamentos

e mobiliários urbanos, com:

I - deficiência física, temporária ou permanente;

ll - transtornos do espectro do autismo;

lll - deficiente auditivo (surdez profunda);

lV - deficiente intelectual; e

V - deficiente visual.

Art. 3' O serviço especializado integrará ao Transporte Coletivo de Passageiros

do Município de Mairiporã e sua regulamentação, execução, organização, controle e

fiscalização caberão à Secretaria Municipal Segurança, Transportes e Mobilidade

Urbana.

Art. 4" O transporte será feito por veículos do tipo van, similares ou táxis,
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devidamente adaptados para o transporte confortável e seguro de seus usuários e seus

acompanhantes.

Art. 5o O serviço especializado disponibilizarâ a seus usuários as seguintes

modalidades de atendimento:

| - atendimento eventual: transporte para viagens esporádicas, para fins

específicos; e

l! - atendimento a eventos: transporte nos finais de semana e feriados, a fim de

promover a inclusão e interação social e cultural de pessoas com deficiência.

Parágrafo único. Os limites e regras de utilização serão definidos em

regulamento, que englobará as duas modalidades de atendimento previstas no caput do

art. 50, podendo ser incluídas novas modalidades.

Art. 6' A origem e o destino das viagens dos usuários deverão estar localizados

dentro dos limites geográficos do Município de Mairiporã.

Art. 7o As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações

orçamentárias proprias, suplementadas se necessário.

AÉ. 8' O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente lei,

objetivando sua melhor aplicação.

AÉ. 9' Esta lei entra em vigor após sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.

Plenário "27 de Março", 15 de junho de

DORI SILVA FREITAS

Vereador

REDE Sustentabilidade

GV/SEC.DLP.MIMC
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cópia projetos
<secretaria@mairipora,sp. leg, br>
alexandre boava <alexandreboava@mairipora.sp. leg. br>,
Antonio Ap. Barbosa da Silva <tonhe@mairipora.spleg.br>,
cicero pereira dos sa ntos < pastorcicero@ ma iripora. sp leg. br>,
< dori @ca ma ra ma iri pora. sp. gov. br>, professoressio
< professoressio@ ma iripora. sp. leg. br>, ca rlos a u gusto forti
< gusto@mairipora.sp.leg.br>, Nil
< vereadornil@ ma iripora.sp.leg. br>,
<chinaoruiz@camaramairipora.sp. gov. br>, marcinhodaserra
< marcinhodaserra@mairipora.sp. leg. br>, marcoantonio
< marcoantonio@mairipora,sp. leg, br> 4 mais,.,
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ETO DE LEIDO DOCUMENTO

de serviço especializado de transporte para pessoa com

encra
sobre p

oriedson Antonlo da Silva Freitas

DATA L6/6/202O - 9:58 lsrruaçeo ABERTO

REMETENTE rocuradoria lurídica I\TARIO
missão de Justiça, Legislação e

MEAR RELATORIA E EXARAR PARECER 85 E SEGUINTES DOoescnrçÃo

192.16g.1 .4gltegislativoweb/tramite.asp?pSelecao=2&pTipoDoc=1&pTipoDocAux=0&pAno=2020&pNumero=319&pOrigem=2
1t1
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Parecer ao Projeto de Lei no 31912020, dispÕe sobre a prestação de serviço

especializado de transporte para pessoa com deficiência'

I- RELATORIO

O Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas

propõe a matéria em tela que cria, através da presente lei, a prestação de

serviço especializado de transporte para pessoa com deficiência.

II- VOTO DO RELATOR

A matéria em tela, conforme preceitua o inciso lV do

art. 80 da Lei Orgânica Municipal é concorrente, podendo o Poder Legislativo

propô-la, portantô, 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

A proposta tem por finalidade garantir a

aplicabilidade da Lei Federal no 13. 146t15 em sua plenitude, fazendo que na

concessão do serviço de transporte coletivo de passageiros, a empresa

ganhadora do ."rtr." fique, também responsável pelo transporte

especializado para os deficientes.

Ademais, a aprovação desse projeto de lei dará ao

poder público 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 março", 30 de junho de2020'

nton

/Mars

Marco Santos

qE

coMlSSÃO pERMANENTE DE JUSTIÇA, LEcISLAÇÃO E REDAÇÃO
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corurssÃo PERMANENTE DE J rcA. LEGrslRcÃo e nroRcÃo

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 31912020. 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 ma 30

Manoe tz
Vice-Presi te

Ma ro Santos
o

0

/Japc
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Trâmite do Proce*so Nô 22A6/2O2O - Documênto No 3Lgl202A

TIPO DO DOCUMENTO lnno:rro DE LEr

ÀSSUNTO: lOispõe sobre prestação de serviço especializado de transporte para pessoa com
Ideficiência.

AUTOR: lOorledson Antonio da Silva Freitas

DATA 23/6/2020 - 75:44 lsrruaçÃo ABERTO

REMETENTE Procuradoria lurídica loesrrxarÁnro Comlssao de Obras e Servicos Publicos

oescnrçÃo OMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER (ART. 85 E SEGUINTES DO RI)

DATA 76/6/2020 - 9:58 lsrruaçÃo ABERTO

REMETENTE Procuradoria lurídica lrrrrrnorl*ro
Comissão de Justiça, Legislação e
Redação

oescnrçÃo NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER (ART. 85 E SEGUINTES DO RI)

l"^^-ç^"e ,F.o^nn§ {r!^eo. »-r]ç^-corl-.%- Cp«hS puQüsi; 6«rr
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parecer ao projeto de Lei n, 31g12020, dispõe sobre prestação de serviço especializado de

transporte para pessoa com deficiência'

I - RELATORIO

oVereadorDoredsonAntoniodaSilvaFreitaspropõean.lateria
e,r tela dispo,do sobre a prestação de serviço especializado de transporte para pessoa corl.l

deflciência.

Câmara ful-unictpaf [e gufarriporõ

II. VOTO DO RELATOR

Apresetrtepropositr-rracriaatravésdapreserrtelei.aprestaçãocie

scrr iço csllecializado cle trallsporte pilra pessoa conl deflciêrlcia'

E't-tlst.titexposiçãoclettlotivos.ollobrevereador.relataqueaciclaclc

cle Mairiporà é geogratlca'lente grun.t.s qtte. Lllll dos desatlos e a rnobilidade das pessoas cor.ll

cleficiência. pois o transporte coleti'o NÃO contempla cem por cellto do territorio'

DiarltedetodooexpostoesteRelatoropirrapelacottr,erriênciac

r) p() tt Ll I ) i tltltle tJa presetlte propos i t Lrra'

AdecisãoqLlantoaotrreritotjcaráacriteriodoSoberatroPlerrlrrio.

E o nrelt Parecer'

Plenário "27 de março". 7 cleiulho de2020

C

/( al'
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r\ corriissão permanente de obras e Serviços públicos em reunião de 7 de -iulho de 2020'

considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de

Lei n,, 3lglZ0:20.Qua'to ao nrerito cabe aoi Senhores Vereadores a decisão final' Não haveudo

,rais nada zr ser tratado. encerrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada pelos rrobres

pilrcs. l--stiveranl presentes os Senhores Vereadores: Antonio Aparecido Barbosa da Silva' Carlos

,.\L,gL,str.t Forti e Marcio Alexandre Emidio de Oliveira

COMISSÃO PE RMANENTE DE OBITAS E SER VICOS EUBLI COS

Plerrário "27 de março", 7 de julho de2020

Marcio Alexan de Oliveira

arlos
Vice-I' itle

An

v

/.Iu pc
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CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

PROJETO DE LEr 3L9|2O2O

Dispõe sobre prestação de serviço especializado de transporte para pessoa com deficiência

Tipo: lnício: Fim:
l4aioria Simples 7410712020 20:38:02 1410712020 20:38:40

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

Comentários:
Votação encerrada

Pa rlamentar Partido Voto

ValCeci America Republicano (REPUBLICAN) Sim

Chinào Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Sint

N,larcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sint

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Sint

Wilson Sorriso Sim

Professor Essio Particlo Liberal (PL) Sinr

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sint

Gustc Partido Social Democrático (PSD) Sint

Boava Par-tido da Social Democracia Brasileira
( PSDB)

Sinr

Icr'rhe Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sitrt

Pastor [ ícero Par"tido Liberal (PL) Sim

Marco Antonio Partido Social Democrático (PSD) Sint

, sense 151011202A 09:45:29 13115

Votaçôes da Sessão

Partido Liberal (PL)
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orícto N" 378/2020

lMairiporã, 15 de julho de 2020

Assunto; encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

-Comunicamos que na 20" Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N" 31912019, que Dispõe sobre prestação de serviço especializado de transporle
para pessoa com deficiência

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentr:o do
prazo legal, transmitimos-lhe, copia autêntica do mencionado projeto.

Respeitosamente,

OM SIAS BARBOSA
idente

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitu ra tr/ u nicipal de .[Vai riporã

SEC-DLP/
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AUTO.GRAFO DO PROJETO DE LEI No 319 DE 2020

' : Dispõe sob're a prestação de seruiço
esp eçializado de transPorÍe Para
pessoa com deficiência.

(Autor: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

Art. 1o Fica criado, através da presente lei, a prestação de serviço especializado

de transporte para pessoa com deficiência.

Art. 2" Fica obrigada a empresa detentora da concessão de transporte coletivo

no Município de Mairiporã a oferecer gratuitamente o serviço especializado para

pessoas com deficiência que residem em locais não atendidos pelo transporte coletivo

regular.

Parágrafo único. o serviço especializado, excepcionalmente se estenderá para

cem por cento do territorio municipal para as pêssoas com deficiência que não possuem

condiçÕes de mobilidade e acessibilidade autônoma aos meios de transportes

convencionais, ou que possuam grandes restriçôes ao acesso e uso de equipamentos

e mobiliários urbanos, com:

I - deficiência física, temporária ou permanente;

ll - transtornos do espectro do autismo;

lll - deficiente auditivo (surdez profunda);

tV - deficiente intelectual; e

V - deficiente visual.

Art. 3" O serviço especializado integrará ao Transporte Coletivo de Passageiros

do Município de Mairiporã e sua regulamentação, execução, organização, controle e

fiscalização caberão à Secretaria ti4unicipal Segurança, Transportes' e ttlobilidade

Urbana.

Art. 4' O transporte será feito por veículos do tipo van, similares ou táxis,

V

A CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPOÃ APROVOU:
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devidamente adaptados para o transporte confortável e seguro de seus usuários e seus

acompanhantes. 
.

Art. 5. O serviço especializado disponibilizará a seus usuários as seguintes

modalidades de atendimento:

I - atendimento eventual: transporte para viagens esporádicas, para fins

específicos; e

ll - atendimento a eventos: transporte nos finais de semana e feriados, a fim de

promover a inclusão e interação social e cultural de pessoqs com deficiência

parágrafo único. Os limites e regras de utilização serão definidos em

regulamento, que englobará as duas modalidades dê atendimento previstas no caput do

art, 50, podendo ser incluídas novas modalidades'

Art. 5. A origem e o destino das viagens dos usuários deverão estar localizados

dentro dos limites glográficos do Município de tMairiporã.

Art. 7' As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotaçÕes

orçamentáriasproprias,suplementadassenecessário'

Art. 8" O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente lei,

objetivando sua melhor aplicação. :

Art. 9o Esta lei entra em vigor após sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.

Plenário "27 deN/arço", 15 de julho de 2020.

MESA DIRETIVA

RDO ISIAS BARBOSA
idente

C â.mctra ÁVÍ-unictp a t fe % airtp orã

VEIRA DANTAS
o

7

ANTONI
1

o r o

LVA

''..

itl;lt: rl:rr )t.r,''

JUVENILDO DE OLI
'- //' -/ j

" -. 2:,.Sécíetári-.. \ .'.:...//



PBETEffURE MUNTCTP&L DE. ÃÀATE tPO&Ã
ESTADO I'E SÃO PAULO

ficio no 44512020

Mairiporã,31 de julho de 2020

Senhor Presidente,

Recebi dessa E. Câmara, o Projeto de Lei no

319,'1010. de autoria do Sr. Doriedson Antonio da Silva Freitas. protocolizado em 20 de

itrlho dc 2020. o qual: "Dispõe sohre a prestação de serviço especializado de transporíe
put'u pL'ssou com de.íiciência". o qual versa sobre a criação da gratuidade dos

transportes coletivos às pessoas com deficiência. determinado, dentre outros aspectos,

obrigaçr)es à c'mpresa concessionária com a consequente alteração do contrato de

concessão de serviços públicos e. ainda, a definição de atribuições à Secretaria

\lunicipal de Segurança, Transporte e Mobilidade Urbana, órgão da Administração
Municipal.

Não obstante reconhecer as elevadas

intenções dessa Casa Legislativa ao deflagar o presente Projeto de Lei, o autógrafo ao

Pro.icto. inrpede que o texto seja convertido em Lei por invadir a competência privativa

do Chelê do Executivo. razáo pela qual sou compelido a vetá-lo totalmente. nos termos

do artigo 49 da Lei Orgânica do Município.

A propositura legislativa envolve matéria

de organização administrativa municipal da competência reservada do Chefe do

Executivo. r'iolando o princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 5o da

Constituição do Estado.

\\q

§

Ademais, ao determinar atribuições à

Secrelaria Municipal de Segurança, 'fransporte e Mobilidade U o Projeto de Lei
Executivo,

a organização e

II, XIV e XVIII, da

Currrpre ressaltar tanrbém que a rcaltzaçáo

de atos de administração inclui até mesmo aqueies que se referem à regulamentação das

concessões dos serviçcs públicos. segutrdo já esclareceu o Professor Flely I.opes

'Qrrrlu L4Y'\ loiu'3 f 'u"*.-'t 1

I

q* ?F*^



PREFETTURÂ MUNICIP^*L DE MILTRIPORÃ
ESTADO DE SÃO PAULO

eirelles: cube uo Executivo aprovar o regulamento do serviço e determinar q

fisc'uli:ctç[io tle sua execução, pelaforma conveniente. Afixação e a alteração de tarifas
st-ro tumhént ulos administrqtivos, do do Executivo (...).

o Projeto

de Lei violando o

a órgão dapreceito

infligindo
financeiro

contratual por

sanção

condão de

desde a sua

Estaduais -
ÁDIN. N" 548-0il-00. Relator

\q

#

NOVAS

no

da

dessa

2

tem

procedente.

l5/08/07)

I

t

Nesse sentido, diversos são os julgamentos

conlcrirrdo inconstitucionalidade a L-eis Municipais da rnesma espécie:

"INCOI'IST'ITUCIONALIDADE - Lei Municipal

n" 3l l/2002 da Comarca de ltu Lei que estendeu o beneficio

tla gratttidade do transporte público aos portadores de

de/icíência mental - Lei de iniciativa de vereadora da C'emara

lvíwticipal de IÍu - InconsÍitucionalidade por vício de iniciativa
-- ilÍaterias que implicam em aumento das clespesas do

município que são de iniciativa privaliva do Prcfeito Municipal
I nc ons titttc ionalidade r e conhecida incidentalmente - Recurso

1tt't»ido." (T.[SP, ACoRDÃo VOTO 18035, l7o Câmaro de

DireiÍo Privado, RelaÍor Des. Tersio .losé Neg'ato,

07/1 ti2007). +
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Essas, Senhor Presidente, são as razões que

.irrstificam a vetar totalmente ao Projeto de Lei n" 31912020. nos termos do artigo 49 da

I-ei Orgânica Municipal.

aos ilustres

Excelência

nlctrs

pois,

Ietqr

:1_n
AIACYDA

Prefeito Municipal

3

_-< I

*rut§tA

A Sua t:rcelência RICARDO MESSIAS BARBOSA
Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã
l\4airiporã - SP.
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PARECER DOV ETO TOIAL no 1812020

to to Pro Lei no 1 20

o Presidente da Comissão Permanente de Justiça, Legislação.:^I:o,n,o, nomeou

ComoRelatoroVereador[VlarcoAntonioRibeiroSantos,paraapreciaresemanifestar
ao veto total aposto pelo senhor prefeito'

o Executivo lvlunrcipal por sua vez, vetou o Projeto de Lei no 319t2020' uplou'-d: f:]
unanimrdade put, ta*uÉ Municipal, que Oiipoe sobre a prestação de servrço

espectaltzado de transporte para pessoa com deficiência'

Fundamentandooveto,oalcaidealegou,-em.suma'flagranteilegalidade'hajavistaque
invade a competência privativa oo 

".r.,"t" do poder éxecutivo, razâo pera quar sou

compelido a vetá-lo totalmente'

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

No caso em exame, verifica-se que o prefeito, municipal tem

embasamento do veto total aposto ao presente projeto pela flagrante

o veto somente pode ser usado pelo prefeito municip-al quando verificadas algumas das

duas hipoteses pr;;n.,, no caput iJr; 49 da Lei Orgànica ti/lunicipal' a saber' tratar-

se de materia inconstitucional ou contrária ao interesse publico'

o eminente Desembargador Kirdare Gonçarves carvarho (in "Técnica Legislativa", 4u ed''

20A7. Eci Del Rey, p. 151), no, áÀ.ina que " o veto tem que ser motivado por

inconstitucionalidade do projeto (veto jurídico)' ou por ser contrário 'o 
interesse publico

(veto polítlco;, que se qualific', ooiL;"1nÉ,1^1:-'"' distanciamento das diretrizes

políticas, de goveino e' administrativas, ou econÔmicas' dentre outras' traçadas ou

propostas Pelo Presidente"'

plena razáo no

ilegalidade.

49 da Lei Orgânica [t/lunicipal' opino
lsto posto, diante dos requisitos do caput do art

pelo conhecimento do veto'

Eornelt Parecer.smJ

Plenário, "27 de ma de agosto de2020

/t\Iars

MARCO O SANTOS
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cÂunnA MUNIcIPAL DE MAInlPonÃ

Votações da Sessão

VETO TOTAL AO PL 3L9I2O2O

VETO TOTAL Ne 18/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE r'/lruntpoRÃ - Ao PL ne 319/2020

Tipo:
Maioria Absoluta

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

lnício:
0810912020 19:48:44

Votos:
S:0 lN:11. 1A:0

Fim:
0810912020 L9:50:1.5

Resultado:
REPROVADO

Parlamentar Partido Voto

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Não

Valdeci América Republicano (REPUBLICAN) Não

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Não

Wilson Sorriso Partido Liberal (PL) Não

Boava Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Não

Professor Essio Partido Liberal (PL) Não

Pastor Cícero Partido Liberal (PL) Não

Tonhé Partido Socialista Brasileiro (PSB) Não

Gusto Partido Social Democrático (PSD) Não

Chinão Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Não

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Não

w$e nvsense' 0910912020 LL:29:28 419
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Mairiporã, 9 de setembro de 2020

Assunto: comunica vetos rejeitados

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

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

VETO TOTAL NO 1Bl2020 - PREFEITURA IUUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - RO PL NO

31912020 - DispÕe sobre prestação de serviço especializado de transporte para pessoa
com deficiência (copia anexa).

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

31412020 - 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 (copia anexa).

VETO TOTAL NO 21I2O2O - PREFEITURA IUUNICIPAL DE TUAIRIPORÃ - Ao PL no
31212020 - DispÕe sobre a transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitaçÕes
realizadas nos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Mairiporâ e dá oútras
providências (copia anexa).

Respeitosamente,

N/t IAS BARBOSA

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

SEC.DLP/

R
Presidente
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oríclo No s23l2020
Ítlairiporã, 17 de setembro de2020

Assunto: encaminha vetos promulgados

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

De acordo com o disposto no inciso V do art. 26 da LO[/, 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 2O2O - Dispõe sobre a transmissão
ao vivo, via internet, de todas as licitaçÕes realizadas nos Poderes Executivo e
Legislativo do Município de Mairiporã e dá outras providências.

LEI I/UNICIPAL No 3.951, DE 17 DE SETE]MBRO DE 2O2O - 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 MUNICIPAL No 3.952, DE 17 DE SETEMBRO DE 2O2O - DispÕe sobre prestação de
serviço especializado de transporte para pessoa com deficiência.

LEI MUNICIPAL No 3.953, DE 17 DE SETET\íBRO DE 2O2O - Dispõe sobre a instituição
de uma Central de Achados e Perdidos - cAP, neste município e dá outras
providências.

Respeitosamente,

RI o IAS BARBOSA

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura tt/unicipal de [t/airiporã

SEC.DLP

Presidente


