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Vic; Presidente

Apresento à consideração dos nobres colegas o incluso projeto de

lei, que lnstitui no calendário oficiatdo município, o dia 25 de iulho - Dia de São CristÓvão,

como o Dia do Motorista, para apreciação e posterior deliberação.

Na certeza de contar com a imprescindível atenção e colaboração

de vossas excelências, subscrevo-me.

Atentamente,

IL

Vereador
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As Suas Excelências os Senhores,

VEREADORES DA CÂTURNA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
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lEsta[o fe São Qoufo

expostÇÃo oe uotlvos

Senhor Presidente,

O presente projeto de lei objetiva instituir no calendário oficial do município o "Dia

do Motorista" e estabelece a comemo raçâo para o dia 25 de julho, dia de São Cristóvão,

o santo protetor dos motoristas e viajantes'

Em Mairip orá a data é amplamente comemorada pelos catolicos, ocasião em que

ocorre a carreala e benção dos veículos.

Diante do exposto, concito os nobres pares que votem favoravelmente à presente

matéria.

Plenário "27 de Março", 2 de setembro de 2020

Vereador
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PROJETO DE LEI No 354 !E2q2g

lnstitui no alendário oficial do município o dia

25 de iulho - Dia de São Cristovão, como o
"Dia do Motorista".

(Auloria: Vereador Nil Dantas)

a cÂunnA MUNIcIPAL DE MAIRIPoRÃ epRove:

lllü

GV/SEC.DLP-MIMC

Vereador

Art. 1o Fica instituído e incluído no Calendário Oficial do Município de Mairiporã,

o dia 25 de julho - Dia de São Cristóvão, como o "Dia do Motorista".

AÍt.20 O Poder Executivo realizará ou adotará as medidas cabíveis para apoiar

a organização do evento, que será realizado sempre no último domingo do mencionado

mês, com amplo programa comemorativo, assim como evento religioso, carreata, jogos

e torneios esportivos e outorga de diploma aos motoristas do ano.

Art. 30 Durante a semana que recai o dia do motorista, a Secretaria Municipal de

Transporte e Trânsito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,

promoverá campanha através de exposição educativa para o público em geral.

AÉ. 40 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de

dotaçÕes orçamentárias proprias ou suplementadas, se necessárias.

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

disposições ao contrário.

Plenário "27 de Março", 2 de setembro de 2020.
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Assunto:

De

Pa ra

Data

Locamail :: cópia projetos apresentados na 284 reunião

cópia projetos apresentados na 28a reunião
< secretaria@mairipora.sp. leg. br>

alexandre boava < alexandreboava@mairipora.sp. leg.br>,
Antonio Ap. Barbosa da Silva <tonhe@mairipora.sp.leg.br>,
cicero pereira dos santos <pastorcicero@mairipora,sp.leg.br>,
carlos aug usto forti < gusto@mairipora.sp. leg. br>,
< dori@ca ma ra ma i ri pora. sp. gov. br>, professo ressio
< professoressio@mairipora.sp. leg. br>, Ni I

< vereadornil@mairi pora. sp. leg. br>, marcinhodaserra
< ma rcin hodaserra @ ma i ri pora. sp. leg. br>, ma rcoa nton io
< marcoantonio@mairipora,sp, leg. br>,
<chinaoruiz@camaramairipora.sp. gov. br> 3 mais..,

Elizabeth Aparecida dos Santos Silva
< elizabeth.silva@mairipora.sp. leg, br>, juridico
< ju ridico@ma i ripora. sp. leg. br>

09/09/2020 09:28
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Despacho:

Procuradoria Jurídica

Para Senhor Presidente

Tendo em vista que até a presente data não ocoÍreu a indicação da Relatoria do mencionado

projeto de lei n" 35412020, 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 Comis5ões 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, 03 de novembro de2020

Yvtf"ffi p s s!.Á
Elizabeth [parecida dos Santos Silva

Chefe da Procuradoria Jurídica

Barbosa

Presidente

I
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cÂUNNA MUNICIPAL DE MAINIPONÃ

Votações da Sessão

Tipo:
Maioria Simples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Projetos Votados

PROTETO DE LEI 35412020
lnstitui no calendário oficial do município, o dia 25 de julho - Dia de São Cristóvão, como o Dia do Motorista.

Parlamentar Paftido Voto

ValdeciAmérica Republicano (REPUBLICAN ) Sim

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sim

Gusto Partido Social Democrático (PSD) Sim

Chinão Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Sim

Wilson Sorriso Partido Liberal (PL) Sim

Marco Antonio Partido Social Democrático (PSD) Sim

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

Tonhé Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Professor Essio Partido Liberal (PL) Sim

Pastor Cícero Partido Liberal (PL) Sim

Boava Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

lnício:
031LL12020 20:02:16

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

Fim:
0311712020 20:04:03

Resultado:
APROVADO

&Ne ftvsense 0411112020 09:29:36 6t9
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oricto No 6í ztzo2o

Mairiporã, 4 de novembro de 2020

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em exercício,

Comunicamos que na 36" Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N' 354/2020, que lnstitui no calendário oficial do município, o dia 25 de julho -

Dia de Sâo Crisfóvão, como o Dia do Motorista.

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

Respeitosamente,

DO rU SIAS BARBOSA
Presidente

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

SEC.DLP/
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AUTOG FO DO PROJET O DE LEI NO 354 DE 2020

tnstitui no alendário oficial do município o dia

25 de julho - Dia de São CristÓvão, como o

"Dia do Motorista".

(Autoria: Vereador Nil Dantas)

e cÂuaRA MUNtctPAL DE nttetntpoRÃ APRovou

Art. 1o Fica instituído e incluído no Calendário Oficial do Município de Mairiporã,

o dia 25 de julho - Dia de São Cristóvão, como o "Dia do Motorista".

Arl.20 O Poder Executivo realizará ou adotará as medidas cabíveis para apoiar

a organização do evento, que será realizado sempre no último domingo do mencionado

mês, com amplo programa comemorativo, assim como evento religioso, carreata, jogos

e torneios esportivos e outorga de diploma aos motoristas do ano.

Art. 30 Durante a semana que recai o dia do motorista, a Secretaria Municipal de

Transporte e Trânsito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,

promoverá campanha através de exposição educativa para o público em geral.

Art. 40 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias ou suplementadas, se necessárias.

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

disposiçÕes ao contrário.

Plenário "27 de Março", 4 de novembro de 2020

MESA DIRETIVA

AS BARBOSA
Presidente
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ESTADo on sÃo PAULo

Oficio n'00112021

Mairiporã, 12 de Janeiro de202l

Por ordem do Senhor Prefeito Municipal,

WALID ALI HAMID, encamiúamos a Vossa Excelência cópia das Leis nos 3.970,

3.971, 3.975, 3.976, 3.977, 3,979, 3.979,3.990, 3.991, 3.992,3.993, 3.994,3.995,

3.986, 3.987r 3.988, 3.989, 3,98612020; pârâ constar dos arquivos dessa digna Casa de

Leis.

Atenciosamente,

FABIANA CAMPOS
Diretora

A Sua Excelência RICARDO MESSIAS BARBOSA
Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã
Mairiporã - SP.
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Senhor Presidente,


