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Nobres Pares,

[Vlairiporã, 5 de outubro de 2020

Encaminhe-se a(s) Comrssão( ões) de

-lustiça, Legislação e Redação-
Finança s e Orçamento------
Obras e Serviços Públ icos___---
Educaçã0, Cultura e EsPo rtes____

Meio Amb.-Uso''luP. Parc. do Solo e

Lconômico e Turismo----

a ir.

Apresento à consideração dos nobres colegas o incluso projeto de

lei, que Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Adote Um Portal, para

apreciação e posterior deliberação.

Na certeza de contar com a imprescindível atenção e colaboração

de vossas excelências, subscrevo-me.

Atentamente,
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As Suas Excelências os Senhores,

VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

SEC-DLP.MIMC
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ExPosrÇÃo oe Moflves

Nobres Pares,

Justifica-se a proposição do presente projeto de lei visando aprimorar a relação

de parcerias entre o poder público, a iniciativa privada e a pessoa física, paru a

urbanização, manutenção e conservação de espaços públicos.

O programa reduz os custos do município com essas áreas que são importantes

para garantir a segurança dos moradores, bem como oportuniza a empresários a

possibilidade de envolver-se com o embelezamento da cidade. Alem da iniciativa

privada, as pessoas físicas poderão contribuir com essas açÕes, contribuindo para com

o município.

lmportante destacar que, embora a iniciativa privada adote um portal, o controle

sobre o mesmo continua sob responsabilidade da prefeitura, assim como a aprovação e

implantação dos projetos, uma vez que termo de cooperação somente será concretizado

com a anuência do Poder Público.

Em virtude do acima exposto, conto com os nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

Plenário "27 de Março", 5 de outubro de 2020.

NIL DA AS

VEREADOR

SEC.DLP.MIMC
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PROJETO DE I No 362 D82020

Autoriza o Poder Executivo a instituir o
Programa "Adote Um Portal".

(Autor: Vereador Nil Dantas)

a cÂuanA MUNctpAL DE MAtRtPoRÃ epRova:

Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa

"Adote Um Portal", podendo, para tanto, celebrar termo de cooperação com pessoas
jurídicas e pessoas físicas interessadas, com o fim de promover a limpeza, conservação

e manutenção dos portais.

Parágrafo único. O termo de cooperação será celebrado pelo prazo de até dois

anos, prorrogável por igual período, podendo as partes denunciá-lo justificadamente a

qualquer tempo, mediante notificação prévia com antecedência de sessenta dias.

Art. 2o A Coordenadoria de Segurança e Mobilidade Urbana da Secretaria

trlunicipal de Governo será a responsável pela viabilização técnica e fiscalização do

termo de cooperação.

Parágrafo único. As normas e instruçÕes técnicas necessárias à implantação do

programa seráo definidas pelo corpo técnico da Coordenadoria de Segurança e

ttlobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Governo.

Art. 30 Todos os portais a ser utilizados deverão ser padronizados, em estruturas

pré-moldadas, instalados em locais a ser definidos pelo poder público municipal, e todas

as despesas de instalação e manutenção correrão por conta das pessoas jurídicas e

pessoas físicas interessadas.

Art. 40 A empresa ou os particulares (moradores) interessados em firmar o termo

de cooperação deverão, através de requerimento protocolizado na Prefeitura tMunicipal

de Mairiporã, manifestar seu interesse.

Parágrafo único. Em havendo interesse manifestado por mais de uma empresa

ou o particular (morador) por um mesmo portal, a definição para celebração do termo de

cooperação será da competência da Coordenadoria de Segurança e Mobilidade Urbana

da Secretaria Municipal de Governo.

Art. So A empresa ou o particular (morador) conveniada poderá explorar, pelo

tempo que durar o termo de cooperação, publicidade por meio de equipamento

previamente aprovado pela Coordenadoria de Segurança e Mobilidade Urbana da

Secretaria Municipal de Governo, ficando isenta do pagamento de taxas de publicidade.
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Parágrafo único. A empresa ou o particular (morador) conveniado fica

expressamente proibida de contratar publicidade com cunho político ou religioso.

Art. 60 O termo de cooperação poderá ser rescindido:

I - por interesse das partes;

ll - no interesse da administração municipal; ou

lll - no descumprimento, pela empresa ou particular (morador), das condições do

termo de cooperação, fixadas nesta Lei ou no termo de cooperação.

Parágrafo único. Ao término da cooperaçáo, a empresa ou o particular (morador)

deverá retirar a placa indicativa com sua publicidade, no prazo de quarenta e oito horas,

sob pena de multa.

Art. 70 O Poder Executivo providenciará a regulamentação necessária à

execução do programa.

Art. 80 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário "27 de Março", 5 de outubro de 2020

IL DANTAS

VEREADOR

GV/SEC-DLP-MIMC
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< secreta ria @ma i ri pora. sp. leg. br>

alexandre boava < alexa nd reboava @ mai ripora.sp' le9. br>,
Antonio Ap. Barbosa da Silva <tonhe@mairipora.sp'le9'br>,
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carlos augusto forti < g usto@ma i ri pora. sp. leg. br>,
<dori@ca maramairi pora.sp' gov. b r>, professo ressio
<professoressio@mairipora.sp. leg. br>, Nil

<vereadornil@mairi pora.sp. leg. b r>, ma rcoantonio
< marcoantonio@mai rl pora. sp. leg. b r>, ma rcin hodaserra
< marcinhodaserra @ma iripora. sp.le9,br>,
<chinaoruiz@camarama iripora. sp.'3 cv' b r> 3 ma is...

Elizabeth Aparecida dos Santos Siiva
<elizabeth.silva@mai ri pora.sp. leg. b r>, j u rid ico

<juridico@mairipora.sp' leg. br>
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Informo a todos, que o projeto da LoA para 202t, em sua totalidade (anexos), estará no site da câmara para

consulta.

Aqui, encaminhei aPenas o Projeto.

Daniela

https://webmail-seguro.com.br/mairipora.sp.leg.br/?-task=n :r,lr, 
-safe =O& -uid= 

147&-mbox=INBOX&-acüon=print&-extwin=1 111
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Despacho:

Procuradoria Jurídica

Para Senhor Presidente

Tendo em vista que até a presente data não ocoffeu a indicação da Relatoria do mencionado
projeto de lei n" 36212020, 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, 03 de novembro de2020

C â.moro 1Vl-unictp af fe ÁVí-airtp orã

SufuuIut çt-
Elizabeth Â$arecidd dos Santos Silva

Chefe da Procuradoria Jurídica

Barbosa

Presidente
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Votaçôes da Sessão

Tipo:
Maioria Simples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Projetos Votados

lnício:
0311112020 20:07:36

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

Fim:
031LL12020 20:08:33

Resultado:
APROVADO

PROTETO DE LEI 36212020
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Adote Um Portal.

Parlamentar PaÊido Voto

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sim

Chinão Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Sim

Dori Rede Sustentabilidade ( REDE) Sim

Valdeci América Republicano (REPUBLICAN) Sim

Gusto Partido Social Democrático (PSD) Sim

Boava Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Marco Antonio Partido Social Democrático (PSD) Sim

Wilson Sorriso Partido Liberal (PL) Sim

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Professor Essio Partido Liberal (PL) Sim

I onhe Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Pastor Cícero Partido Liberal (PL) Sim

senSe' 04tt1'12020 09:29:36
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oricto No 61312020

Mairiporã, 4 de novembro de 2020

Assunto: encaminha projeto de Iei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em exercício,

Comunicamos que na 36" Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N' 362/2020, que Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Adote Um

Portal.

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

Respeitosamente,

o SSIAS BARBOSA
Presidente

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

SEC-DLP/
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AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI N" 362 DE 2O2O

Autoriza o Poder Executivo a instituir o

Programa "Adote Um Portal".

(Autor: Vereador Nil Dantas)

e cÂrrrenR MUNcIPAL DE MAIRIPoRÃ RpRovou:

AÉ. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa

"Adote Um Portal", podendo, para tanto, celebrar termo de cooperaçáo com pessoas

jurídicas e pessoas físicas interessadas, com o fim de promover a limpeza, conservação

e manutenção dos Portais.

parágrafo único. O termo de cooperação será celebrado pelo prazo de até dois

anos, prorrogável por igual período, podendo as partes denunciá-lo justificadamente a

qualquer tempo, mediante notificação prévia com antecedência de sessenta dias.

Art. 20 A Coordenadoria de Segurança e Mobilidade Urbana da Secretaria

Municipal de Governo será a responsável pela viabilização técnica e fiscalização do

termo de cooperação.

parágrafo único. As normas e instruções técnicas necessárias à implantação do

programa serão definidas pelo corpo técnico da Coordenadoria de Segurança e

Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Governo'

Art. 30 Todos os portais a ser utilizados deverão ser padronizados, em estruturas

pré-moldadas, instalados em locais a ser definidos pelo poder público municipal, e todas

as despesas de instalação e manutenção correrão por conta das pessoas jurídicas e

pessoas físicas interessadas.

Art. 40 A empresa ou os particulares (moradores) interessados em firmar o termo

de cooperação deverão, através de requerimento protocolizado na Prefeitura Municipal

de Mairiporã, manifestar seu interesse'

parágrafo único. Em havendo interesse manifestado por mais de uma empresa

ou o particular (morador) por um mesmo portal, a definição para celebraçáo do termo de

cooperação será da competência da coordenadoria de segurança e Mobilidade urbana

da Secretaria Municipal de Governo'

Art. So A empresa ou o particular (morador) conveniada poderá explorar, pelo p
tempo que durar o termo de cooperação, publicidade por meio de equipamento

previamente aprovado pela coordenadória de segurança e Mobilidade urbana da

secretaria Municipal de Governo, ficando isenta do pagamento de taxas de publicidade'

t
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parágrafo único. A empresa ou o particular (morador) conveniado fica

expressamente proibida de contratar publicidade com cunho político ou religioso.

Art. 6o O termo de cooperação poderá ser rescindido:

I - por interesse das Partes;

Il - no interesse da administração municipal; ou

lll - no descumprimento, pela empresa ou particular (morador), das condições do

termo de cooperação, fixadas nesta Lei ou no termo de cooperaçáo.

parágrafo único. Ao término da cooperação, a empresa ou o particular (morador)

deverá retirar a placa indicativa com sua publicidade, no pruzo de quarenta e oito horas,

sob pena de multa.

Art. lo O Poder Executivo providenciará a regulamentação necessária à

execução do programa.

Art. 80 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

MESA DIRETIVA

M IAS BARBOSA
Presidente

ANTONIO J DANTAS

10 no
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n"629 12020

Mairiporã,23 de novembro de 2020

Senhor Presidente.

Recebi dessa E. Câmara. para auttigrat'o. o

Pro.icto de Lei n'362120" de autoria do Vereador Sr. Nil Dantas. o qual autoriza o Poder

Executivo a instituir o Progranra "Adote um Portal". determinando. dentre outros

aspectos, a celebração de trenro de cooperação" estabelecendo prazo de vigência paríl os

instrumentos e defrnindo atribuições à coordenadoria de Segurança e \4obilidade

Urbar-ra da Secretaria Municipal de Governo.

Nãcl obstantc rect-lnhecer irs clcvaclas

intençôes dessa Casa Legislativa ao deflagrar o presente Projeto de [-ei. o aLrtografb ap

Proieto protocolizado no Município em 06 de novembro de 2020 impede clue o textt.r

seja convertido em Lei por invadir a competência privativa do Chefe clo Executivo.

razão pela qual sou compelido a vetá-lo totalmente. nos ternlos do artigo 49 da l.ei

Orgânica do Município.

A funçào precípua da Câmara lVlunicipal e a

legislativa. de modo que estabelecer normas de adrninistração e dispor sobrc a execução

de serviços públicos somente será possível .s'e oatrrer gcnuinumenle cle.forntu g,enéric'tt

e ubstrutu. A prática de atos concretos da administração é de competência exclusiva do

PreÍbito Municipal.

A adnlinistração do patrimônio pLrblico e a

disciplina do uso de bens púrblicos são assuntos cla administração ordinária clo

Município. estando no circulo da resen,a da Administração. da alçada privatir a do

ChcÍ-e do Poder Executivo e. portanto. imunes à intervençiio do Poder [-egislativo.

Não pode o legislador. sob o ç-nfbclue cle

criar programa. beneflcios e execuçôes de serviços. r incular órgão or.r entidade cla

Administração Publica. crianclo-[res atribuições. Íiurções" encargos e. conr isso. intenir
nas atividades e providencias próprias da Chefia Executiva.

Usurpa a conrpetência privativa do Poder

Executivo nornla que trata da cstrulura ou da atribuição de seus órgãos. cledaçâro

taxativamente prevista no artigo 61. 5s 1" da Constituição Federal. aplicada por sirnetria

aos Executivos Estaduais c Ir4unicipais e refcrenclacia pela Suprema Corte Fcdcral. A

RECEBIÔO
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onsequência desta invasão cle atrihuição constitucional acarreta a mácula ao principio

da separação de poderes insculpido no art. 2" daCarta Maior

A proposla enl exanre contrana as

disposições constitucionais do artigo 5',47. incist.r II. XI e XIV da ('onstituição

Estadual e do arligo 70. I. da Lei Orgânica do Município de Mairiporã. ali'ontartckr o

principio da reserva da administração e da separação dos poderes. Ncssa [.inha.

destacamos:

AÇÃO DIRETA DE
INCONSTTTUCIONALIDADE Lei
Complementar n. 4.78712015, do Município
de Caieiras, que dispõe sobre a preservação
do patrimônio histórico, cultural e natural
do Município. cria o Conselho Municipal
do Patrirnônio Cultural e institui o tündo
Municipal de Proteção do Patrirnônio
Cultural do Município de Caieiras - A
criação de órgão administrativo e de fundo
municipal. bem como o estabelecimento
de obrigações a entidades do Poder
Executivo, desrespeiúa os artigos 5', 24, §
2o, item 2, 47, II e XIV, e 141 da
Constituição Estadual - Vicio formal de
iniciativa - Lei de iniciativa parlamentar
que invadiu a competência legislativa do
Chefe do Poder Executivo, ofendendo o

principio da separação dos poderes -
Inconstitucionalidade configurada no
tocante a tais dispositivos - possibilidade,
contudo, de lei municipal de iniciativa do
Poder Legislativo dispor sobre proteção ao
patrimônio histórico. cultural e natural do
Município Competência concorrenle da
União. dos Estados e do Distrito Federal
(art24. VIl. CF-, e 19. Vll, CE) - Adernais.
a materia tributaria não se inserc no âmbito
de iniciatir a resen ada do chelt do Pocler

Executivo - Interpretação restritiva que se

confere às matérias de iniciativa reservada.
previstas no rol taxativo do artigo 24. § 2".

da CE. Ação iulgada parcialmente
procedente. (TJ-SP ADI:
22065697720158260000 SP 2206569-
77.2015.8.26.0000. Relator: Moacir Peres.

Data de .lulgamento: 171022016- Orgão
2
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Especial" Data da Publicação 1810212016)
(griÍbu-se)
Outrora. no boio de outra Ação Direta de

Inconstitucionalidade. ao analisar lei semelhante a qlle aqui se vergasta, a Corte paulista
ditou:

AÇÀo DIREIA Dtl
INCONSl'ITUCIONALIDAI)tl L.ei n.

4.858. de 26 de f'evereiro de 201 5. do
município de Suzano. que 'dispõe sobre
incentil'o llscal para a realização de
pro.ietos culturais no âmbito do Município
de Suzano e dá outras providencias.(... )

Afronta ao principio da reservâ da
administração. Descabimento da
imposição de obrigações. inclusive a de
expedir certiÍ-rcados e fixar percentuais de
receita a sereln utilizados pelo Programa
(paragrafo I o - parte final): criação de
comissão inserida na Secretaria de cultura.
com descrição pormenorizada na lei (arligo
3"): atribuição dos certificados (artigo 6o): e
estabelecimento de pÍaz.o para a

regulamentação da lei. pelo executivo
(artigo I I ). Mera autorização no
estabelecimento no artigo 3", que não
afasta a inconstitucionalidade. Violação
do artigo 5'" 47. inciso II. XI e XIV. da
Carta Politica Paulista. Não cabe ao Poder
Legislativo, sob pena de grave
desrespeito ao postulado da separação de
poderes, ainda que por lei, praticar atos
de caráter administrativo próprios do
Poder Executivo, cuja atuação privativa
na deflagração do processo legislativo
esta definida no texto constitucional.
Essa pratica legislativa de invadir a

esfera, subverte a função primaria da lei,
transgrede o principio da divisão
funcional do poder, representa
comportamento heterodoxo da
instituição parlamentar e importa em
atuação ultra vires do Poder Legislativo,
que não pode, em sua atuação politico-
jurídico, exorbitar dos limites que
definem o excrcício de suas prcrogativas

3
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institucionais (...) (Grifamos) (ADI no

2256341-72.2016.8.26.0000. Rel. Des.
Amorim Cantuaria. i. 24.05.2017 \

A despeito do caráter "auturizatir,'o" da
proposta legislativa sobre a limpeza/manutenção dos bens pirblicos de uso comllm -
"portal da cidade". o autografo determina a celebraçào de termt-r dc cooperaçào.
estabelece prazo de vigência para os instrumentos e deÍjne atribuições à ('oordenacloria

de Segurança e Mobilidade Llrbana da Secretaria NÍunicipal de Governo inserinclo-se
indevidanrente na esÍêra do poder discricionário da Aclministração.

A esse respeito. farta e a.jurisprudência de

nossos tribunais na cleclaração da inconstitucionalidade cle nornras da rncsnra especie.

Destacarnos:

AÇÀO DIRETA DE
INCOSN'f ITUCIONALIDADh. Lei no

13.188. de 22 de Abril de 2019. do
Município de São .lose do Rio Preto/SP.
que dispõe sobre a implantação de bocas de

lobo inteligentes para preverrir problcmas
causados pelas chuvas em São .[ose do Rio
Preto SP. Iniciativa oriunda do Poder
Legislativa local INVIAIIILIDADE.
INCONSl'ITUCIONALIDADE FORMAI-
CARAC'|ERIZADA Lei que clispõe

sobre tratamento de be ns púrblicos
invadindo matéria de adn-rinistração
pública. com instituição de atribuiçties e

reflexo a diretos na estruturu da

administratir,a local. Iniciatir, a que cabe'

exclusivamente ao CheÍb clo Poder
Executivo. Tese Íixada enr repercussão
Geral no âmbito do c. STF. l'crna nn t)17

ARE 878.911/R.1. Violaçào c1o Princi;rio cia

Separação dos Poderc's. OÍ'ensa aos artigos
5'.24. ss 2o. item 2.47" incisos II e XIV. e

144. da Constituição Bandeirante.
Procedentes Jurisprudenciais. Natureza
"autoritativa" da nonna que não impede o
reconhecimento de nulidade. Peciido inicial
julgado procedente.

n
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Vale registrar, embora a norma ora
sindicada pareça veicular conteúdo
meramente autorizativo, em face da
redação clo artigo In (verbis, "ficâ
autorizada a implantação...), outorgando
aparente faculdade aos órgãos da
Administração, a jurisprudência deste C.
Órgão Especial assentou entendimento
de que normas deste teor ostentam
verdadeiro comando, tendo em vista ser
dispensada autorização para que o

Executivo administre e organize o

exercício da gestão municipal, tratando-
s€r em verdade, de pressuposto
Constitucional à Separação de Poderes.
Nesse sentido:

"AÇÃO DIRETA DE
INCOSNTITLTCIONALIDADE. Lei no

4808. de 28 de agosto de 2014. do
Município de Suzano. cle iniciativa
parlamentar que dispõe sobre a construção
de um velório municipal em bairro que
especifica. Inocorrência de violação do
artigo 25 da Carta Estadual. Ausencia de

indicação da fonte de custeio que. quando
muito, impede a execução da norma l1o ano

em que e editada. Norma que se inclui no
elenco do Artigo 24. numero 2. da Carta
Bandeirante. não se havendo Íàlar em
invasão da competência exclusiva do
Alcaide. Ingerência, entretanto, quanto à
iniciativa de leis sobre tema de
organização administrativa, de
competência reservada arr Chefe do
Executivo, ao teor do artigo ;17, incisos II,
XIV e XIX, alínea'(a" da Constituição do
Estado de São Paulo. Lei autorizatíva
que encobre o verdadeiro comando à

Administração. "Deve-se atentar para o

fato de que o Executivo não necessita de
autorização para administrar e, no caso
em analise, não a solicitou. "'ADIN rro

0068540-23.201 1.8.26.0000/5uzano. .j. enr

24llll20ll. Relator. Des. Renato Nalini).
Ação procedente. "(TJ/SP. Orgão Especial.
Ação Direta de Inconstitncionalidade no

5
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2257482-29.2016.8.26.0000. Rel. Des.
Xavier de Aqr.rino. .1. ern 10.05.201 7.

destacaclo.) e. ainda: T.I/SP. Orgão Especial.
Ação Direta de Inconstitucionalidade n"
2253945-25.2016.8.26.0000. REl. Des.

Carlos Bueno. J. em 10.05 .2017 . Destacado

Julgo procedente a pretensão para declarar a

Inconstitucionalidade da Lei no 13.188" de

22 de abril de 2019. do Município de São

Jose do Rio Preto/SP. (ADI no 2137747-
94.2019.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Casconi. j. 16.10.201 9). (Grifamos)

Essas são as razões que justificam a oposição

do VETO TOTAL ao Projeto de Lei ns 362/2020, nos termos do artigo 49 da Lei Orgânica

Municipal ffi
Submeto, pois, o veto aos ilustres

componentes dessa Casa Legislativa e, na oportunidade, apresento a Vossa Excelência meus

protestos de elevada consideração.

ANTONIO EYUKI AIACYDA
PreÍ'eito Municipal

Atenc iosarnerrte.

A Sua Excelência RICARDO NIESSIAS BARBOSA
Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã
Mairiporã - SP.

6
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DO DOCUMENTO Jvrro rorAl
PL362/2020 - Programa Adote um Portal

l-e."r"itrtu Municipal de Mairiporã

DATA Llt2/2O20 - L2:L6 lsrruaçÃo ABERTO

REMETENTE Procuradoria Jurídica
lo=srrnorÁ*ro

Comissão de Justiça, Legislação e
Redação

orscnrçÃo

o8,t12t2020 CECAM - Sistema de Consulta Legislativo

Trâmite do Processo N" 2952 /2A2O - Documento No 2612020

tu0

Vcrcedor - PSDB

-u J[hrntio (úrno ,ffi,r 0 ,fir,dq ,lfuo*,/l-, ?,^ ittÇ ilB>

192.168.1 .49/legislativoweb/tramite.asp?pSelecao=2&pTipoDoc=17&pTipoDocAux=0&pAno=2020&pNumero=26&pOrigem=2 '11
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lEstofo fe São Qaufo

Despacho:

Procuradoria Jurídica

Para Senhor Presidente

Tendo em vista o constante no ClpífUUO V OO VgfO, nos seus §§ 3" e 40 do art'

250 do nosso regimento interno, não houve manifestação e pronunciamento por parte

da comissão de Justiça, Legislação e Redação, a respeito do veto Total no 2612020

ao projeto de Lei nó 362t2020, portanto, repasso a Vossa Excelência, para que

determine as providências a serem adotadas'

Sendo assim, e conforme o disposto no § 4o do art' 250, determino a inclusão do

mencionado projeto na ordem do Dia da Reunião Ordinária a ser realizada nesta data,

independentemente de Parecer.

Mairiporá, 10 de dezembro de2020

Eliza Apa

Chefe da Procuradoria Jurídica

o Messi Barbosa

Presidente

. '' z-Wrí-
dos Santos Silva
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Câ.mara 1VÍunictpaf fe fuí-atrtpora
lEstafo [e São Qaufo

orícto No 703/2020

Mairiporã, 11 de dezembro de2020.

Assunto: comunica veto rejeitado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Atendendo ao disposto no § 5o do art. 49 da LOM, comunicamos que na
42" Reunião Ordinária foi rejeitado o Veto Total no 26 ao PL 362t2020 - Autoriza o Poder
Executivo a instituir o Programa Adote Um Portal.

Respeitosamente,

M IAS BARBOSA
Presidente

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

SEC.DLP
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CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Tipo:
Maioria ,Absoluta

lnício:
101L21202019:25:36

Votos:
S:0 lN:L1 lA:0

Fim:
101L212020 19:27:33

Resultado:
REPROVADO

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Projetos Votados

vETO TOTAL Ne 26/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOnÃ ' aO PL 36212020
veto total

Parlamentar Partido Voto

Chinão Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Não

Wilson Sorriso Partido Liberal (PL) Náo

Professor Essio Partido Liberal (PL) Não

Dori Rede Sustentabilidade ( REDE) Não

Boava Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

NãO

Gusto Partido Social Democrático (PSD) Não

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Não

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Não

Tonhé Partido Socialista Brasileiro (PSB) Não

Pastor Cícero Partido Liberal (PL) Não

Marco Antonio Partido Social Democrático (PSD) Não

sense' LLlI2l2020 08:42:03 4 l14

Votaçôes da Sessâo
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Camara fuÍ-unictpaf [e lvÍairtporã
lEsta[o fe São Qaufo

orícto No 8/2021
Mairiporã, 11 de janeiro de 2021

Assunto: comunica veto promulgado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

De acordo com o disposto no inciso V do art. 26 da LOIVI, comunicamos que este
presidente fez a promulgação da LEI MUNICIPAL No 3.990, DE 4 DE JANEIRO DE 2021
- Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Adote Um Portal, a qual segue copia
original para constar em seus arquivos.

Respeitosamente,

ME BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
WALID ALI HAMID
Prefeitura tríunicipal de Mairiporã

SEC.AAP


