
v
/*

C â.mara gVlunictp af f,e lvÍairtp orã
lEstofo fe São Qoufo

tt/airiporã, 3 de setembro de 2021

Nobres Pares,

Encaminhe-se a(s) Comrssão(ões)

Justiça, Legislação e Redação-
Finanças e 0rçamento
Obras e Serviços Públicos--
Educacã0, Cultura e EsPortes---
Planej. Úso i',:up. Parc. do Solo e t'leio Amb.-
Desenv. Éconômico e Turismo----
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Vice

Apresento à consideração dos nobres colegas o incluso projeto de lei, que lnstitui
no calendário oficiat do Município o "Dia para sempre Raulzito", a ser
comemorado anualrnente ent 28 de junha, para apreciação e posterior deliberação de

vossas excelências.

Na cerlezade poder contar com a imprescindível atenção e colaboração de todos,

subscrevo-me.

Atenciosamente,

de

Cmumhadoo Plcnárto
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As Suas Excelências os Serrhores,
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C â.mctra WÍunictp af fe 9vÍairtp orã
lEstalo le São cPaub

exposrÇÃo oe mortvos

Senhor Presidente,

A importância cultural e artística do roqueiro baiano Raul Seixas é

indiscutível. Ainda hoje, 16 anos apos sua morte, uma fiel legião de fãs

mantém o culto ao "maluco beleza", um dos SeuS muitos apelidos.
Contestador e libertário, em pleno período da ditadura militar, foi preso e

torturado pelo DOPS (Departamento de Ordem Política e Social).

Suas canções estão sempre na boca do povo e continuam sendo usadas pela

mídia em propagandas, seriados e novelas, como é o caso da recente

campanha publicitária "Sou brasileiro e não desisto nunca", que usou

como tema musical a canção "Tente Outra Yez". Compositor prolífico e

de muitos parceiros importantes, como o escritor Paulo Coelho e o

músico [Vlarcelo Nova, Raul Seixas lançou 22 LPs em vida e teve sete

discos postumos lançados, além de dois boxes (compilaçoes).

Entre os maiores sucessos de Raulzito estão cançÕes inesquecíveis como "Ouro

de Tolo", "Eu Nasci Há Dez Mil Anos AtráS", "hledo da Chuva",
"MetamOffOSe AmbUlante", "Tfem daS Sete", "AlUga-Se", "O Dia em qUe

a Terra Parou" e muitas outras.

Neste sentido estamos encaminhando aos nobres colegas este
projeto de lei para sua apreciação e parecer favorável.

Plenário "27 de [/arço", 3 de setembro de 1

GILBERTO T ITAS
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lEsta[o fe São Qaufo

PROJETO DE L No 79 DÉ.2021

lnstitui no Calendário Oficial do Município o
"Dia para sempre Raulzito", a ser
comemorado anualmente em 28 de iunho.

(Autor: Gilberto Tadeu de Freitas, apoiado pelo Vereador Eliomar da Silva
Oliveira)

R cÂuanA MUNtctPAL DE MAtRtponÃ APRoVA:

Art. 10 Fica instituído o "Dia para sempre Raulzito", a ser comemorado

anualmente em 28 de junho, dia do nascimento do cantor e compositor Raul Seixas.

Art. 20 O evento ora instituído passará a fazer parte do Calendário Oficial do

Município de Mairiporã.

Art. 30 As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotaçÕes

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 40 Esta lei entra em vigor apÓs a data de sua publicação.

Plenário "27 de [/arço", 3 de setembro de 202
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Projeto

PARA SEIVIPRE RAUL SEIXAS

ldealizadora:

HELENIR DE SOUZA COSTA

trlairiporã/sP

Setembro de 2021
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1. APRESENTAÇÃO:

O projeto "Para sempre Raul Seixas" nasceu do desejo de preservar e
divulgar a obra de Raul Seixas em diversas esferas sociais, uma maneira de
homenagear "pai do rock nacional".

Raul Seixas tem uma legião de fãs em todo o Brasil e até no estrangeiro,
sua obra continua viva e atravessa geraçÕes, através de suas músicas
questionadoras que falam da vida e da morte, filosofia, metafísica, ocultismo,
que é uma maneira de entender a magnitude de determinadas coisas, onde

consegue se conectar com as pessoas, independentemente de suas idades, e
pela sutileza em transmitir mensagens impactantes.

1 .1. ldealizadora do projeto:

Helenir de Souza Costa, idealizadora do projeto "PARA SEMPRE RAUL

SEIXAS" é Bacharel em Engenharia [Vlecânica pelo Centro Universitário Norte -
UNINORTE, especializanda em Engenharia Clínica pelo Centro de Educação em

Saúde Abram Szajman do Hospital lsraelita Albert Einstein, Membro/socio da

Associação Brasileira de Engenharia Clínica - ABEClin e graduanda em

Enfermagem pela UNIP.

E Presidente e co-fundadora do Krig-há, bandolo! Fã-clube Raul Seixas
em lVlanaus/AlV (fundado em 1710511990, atualmente com 31 anos), produtora

de eventos, tributos e encontros raulseixistas, coordenadora de projeto de

Responsabilidade social como o Grupo ludico [Vlecânicos do Riso, atualmente
madrinha do Raul Roraima Rock Club - RRRC fã clube de Raul Seixas, anrbos

na Região Norte do Brasil. Mloradora da cidade de lVairiporã e Servidora pública

no mesmo.

2. Justificativa da proposição:

Sabemos que a cultura contribui de forma eficaz paru a formação dos
pilares fundamentais da sociedade, já que atua como ferramenta de

fortalecimento das identidades coletivas, gera economia e age como um

poderoso instrumento de inclusão social. Assim, para valorizar a cultura do

Município de tVairiporã que é uma cidade localizada na Serra da Cantareira, ao

norte da cidade de São Paulo, o que lhe proporciona uma posição privilegiada,

sendo roteiro de turistas que procuram lugares ligados diretamente com a

natureza e tranquilidade. Com uma população estimada em 2020 de 101.937

habitantes.

O projeto "PARA SEMPRE RAUL SEIXAS", tem como data para ser

realizado, sempre no último sábado do mês de junho, e busca elementos

culturais em nesta cidade, promovendo a realizaçáo de ediçÕes totaitnente

voltada para o público em geral, mais de forma especial a adultos, jovens e
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adolescentes, com a realização de passeatas, shows, exposiçÕes, palestras

sobre a vida e obra de Raul Seixas, que virão a contribuit para o aumento cultural
deste município, fortalecendo e apoiando a classe artística, dentre outros, além

de contribuir para a diminuição dos índices de violência relacionados a falta de

bens culturais.

O projeto, vem apoiar as atividades comerciais e culturais. Esse projeto

será capaz de promover o intercâmbio entre os artistas locais e regionais,

descobrir novos talentos, criar novos públicos, criar massa crítica, incrementar o

nível cultural e possibilitar entretenimento de qualidade aos cidadãos de

tt/airiporã/SP.

O munícipio de tVlairiporã conta com um numero de fãs que apoiam a

iniciativa do projeto. Nas redes sociais conta com a fã page "RaulsexisÚas de

Mairiporã" onde busca apoiar principalmente movimentos seixistas em toda a
região da cidade.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

lnclusão no calendário de comemoraçÕes culturais de lVlairiporã o dia

denominado "PARA SEIVIPRE RAUL SEIXAS", a ser comemorado no ultimo

sábado do mês de Junho (mês de nascimento de Raul Seixas 2810611945);

3.2. Objetivos específicos:

a) Reconhecer, valorizar, preservar e divulgar o trabalho do cantor Raul Seixas.

b) Estimular o convívio social em torno das artes, através de diversificadas
programaçÕes, possibilitando o en riquecimento cultu ral do tt/unicípio.

c) Fomentar a produção cultural em Mairiporã, que possibilite a sustentabilidade
de músicos e outros atores culturais.
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4- Desenvolvimento

4.l Biografia

Raul Seixas (1945-1989) foi um cantor, compositor, produtor musical,
chamado de Pai do Rock Brasileiro e Maluco Beleza. Sua obra musical é

composta por dezessete discos lançados durante 26 anos de carreira. Seu estilo

musical é tradicionalmente classificado como rocke baião. Entre suas músicas

destacam -se Maluco Beleza, Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, Mosca na Sopa e

Ouro de Tolo, Metamorfose Ambulante.

Raul Santos Seixas (figura 01) nasceu às th do dia 28 dejunho de 1945,

na Av. 7 de setembro em Salvador/BA, ano em que terminava a Segunda Guerra
Mundial. Filho de Raul Varela Seixas, engenheiro de estradas de ferro, e de

Maria Eugênia Santos Seixas.

fi::i,:r;'l r'?Llir: (:i t,i, : :,i(iilt((.' iti'i: :.1

Raul amava leitura e passava horas na biblioteca de seu pai, onde muitas
vezes criava suas proprias historias, desenhando os personagens nos cadernos
da escola. Gostava de música, mas seu sonho era ser escritor.

Na adolescência passava horas ouvindo as musicas de Elvis Presley e de

Little Richard. Juntamente com o amigo Waldir Serrão (figura 2)em 1959, fundou
o fã clube "Elvis Rock Club", na Bahia.

tiçuru .? Rçt;l ScixrLs ít Woidit :)ttt'i1io.

O artista teve cinco mulheres marcantes em sua vida: Edith Wisner, sua

primeira esposa, que conheceu desde a adolescência e se casou com ela aos 23

§
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anos, deste relacionamento nasceu sua primeira filha Simone Andrea; sua segunda
esposa foi Glória Vaquer (irmã de Jay Vaquer) do qual nasceu sua filha Scarlet
Seixas. Sua terceira companheira foi Tania [Vlenna Barreto, deste relacionamento
não tiveram filhos. Kika Seixas, foi sua quarta companheira, do qual nasceu sua
terceira filha Vivian Seixas e, por fim, Lena Coutinho, de quem se separou um ano
antes de morrer, não tendo filhos deste relacionamento.

Raul Seixas faleceu em São Paulo, no dia 21 de agosto de 1989, com
apenas 44 anos, vítima de parada cardíaca devida a pancreatite aguda.

4.2 Discografia

Já integrado à cena do Rock em Salvador, em 1962, Raul entrou para a
formação da banda "Os Panteras" e 1967 o grupo aceita o convite de Jerry
Adriane para ir ao Rio de Janeiro. No ano seguinte gravam o primeiro e unico
disco "Raulzito e Os Panteras" (figura 3).

Fitrt:rtt i !i1 ROUIZitç P[\'' ljoí]i{:ril9

Aos poucos suas musicas foram gravadas por cantores da Jovem Guarda,
entre eles, Jerry Adriane, Odair José e Renato e Seurs Blue Caps.

Em 1971 lança o LP Socieclade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta
Sessão das 10, com parceria de Sergio Sanrpaio, lVliriam Batucada e Edy Star.

Em 1972, Raul Seixas decide participar do Festival lnternacional da
Canção, sendo convencido por Sergio Sampaio com as musicas: "Let [Vle Sing,
Let tMe Sing", defendida pelo proprio Raul, e "Eu Sou Eu e Nicuri é o Diabo",
defendida por Lena Rios & Os Lobos.

Suas musicas chegaram à final e a partir dai, seu nome começou a se
destacar. Foi então contratadrr pela gravadora Philips. Conheceu o escritor Paulo

Coelho que mais tarde se tornou seu parceiro musical.
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Em 1973 Raul Seixas lançou seu primeiro disco Krig-ha, Bandolo! (figura
4) que fez sucesso com as músicas Ouro de Tolo, Mosca na Sopa, Metamorfose
Ambulante e Al Capone.

Figuro 4 - Lp Krig-ha, bondolo!

Em 1974, o álbum Gita (figura 5) rendeu a Raul um disco de ouro, apos
vender 600 000 copias, sendo considerado o LP de maior sucesso de sua
carreira.

Figura 5 Lp 6ito

De volta ao Rio de Janeiro, em 1975, Raul lançou "Novo Aeon", que fez
sucesso com a música Terta Outra Vez composta também em parceria com
Paulo Coelho.

Em 1976 lançou Eu lVasci Há 10 Mil Anos Atras, um grande sucesso, e no

ano de 1977, pela gravadora, a WEA, Raul Seixas e o amigo Cláudio Roberto
gravam o LP O Dia Em Que ATerra Parou, sendo as "Maluco Beleza", "Sapato

36" e a faixatítulo preferidas pelo público.

Em 1978, lança o LP Mata Virgem (figura 6) novamente com Paulo Coelho
e Tania Mena Barreto.
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No ano de '1979, lança seu ultimo LP corn a WEA, Por Quem os Sinos
Dobram, em parceria com o amigo Oscar Rasmussen.

Em 1980, Raul gravou o disco Abre-te Sésamo, 1982, faz um show na
praia do Gonzaga, em Santos. No ano seguinte, foi convidado para gravar um

disco pelo Estúdio Eldorado. No mesmo ano, lançou Raul Seixas, onde se
destacou o sucesso O Carimbador Maluco, e lhe deu o disco de ouro.

Em 1984 lançouMetro Linha 743. Depois de três anos sem gravar,

lançou tJah-Bap-Lu-Bap-Lah-Bein-Buml (1987). No ano seguinte lançou A
Pedra do Génesis.

Em 1989 realiza diversas apresentaçÕes pelo paÍs, em companhia do roqueiro
Jt/larcelo Nova, que resultou em seu último disco, A Panela do Diabo (figura 7).

Figura 7- Lp A Panela do Diobrt

llrt' r, Siilx,\S ri )IiffiHtü

&



J
+

\

5. crnanÃôs tr pTrc,T^c Apô IADORES Ttr DPô ItrTô.ntr

5.1 Tania Menna Barreto
Tania foi a terceira companheira de Raul Seixas. Estiveram juntos,

oficialmente, entre 1976 e 1979; mas encontraram-se, esporadicamente, até

1984, compositora e cantora, parceira do Maluco Beleza nas músicas: Sou o que

Sou, Pagando Brabo, Mata Virgem e [Vlovido à álcool, atualmente mora no Rio

de Janeiro, possui um grupo no facebook chamado "Tania MB e Raul Sexas".

5.2 Scarlet Seixas

Segunda filha de Raul Seixas, com Gloria Vaquer, atualmente mora no

EUA, e faz trabalho de divulgação da obra de seu pai em seu perfil pessoal no

facebook. E apoiadora do projeto "Para Sempre Raul Seixas" no município de

ti4airiporã.

5.3 C!áudio Roberto

Foi um dos principais parceiros de Raul Seixas, sendo o único parceiro

com quem o cantor e compositor baiano realizou um álbum completo, O Dia em

que a Terra Parou. Alem disso, participou de mais 7 álbr-rns de Raul Seixas, como

compositor - Novo Aeon, Mata Virgem, Abre-te Sésamo, Raul Seixas, Metrô

Linha 743, Uah-Bap-Lu-Bap-Lah-Bein-Bum! e A Pedra do Gênesis. E conhecido
por ter composto diversos sucessos junto com Raul, como "fi/laluco Beleza", "O

Dia em que a Terra Parou", "Aluga-se", "Rock das 'Aranha"'e "Cowboy Fora da

Lei, é apoiador do Projeto "PARA SEIUPRE RAULSEIXAS"

5.4 Poeta Costa Senna

O cidadão paulistano Costa Senna nasceu em Forlaleza, é cantor,

cordelista, ator e compositor. Seu show é visto por muitos como uma assessoria
pedagogica composta por cordel, contação de historias, musicas, brincadeiras
que fortalecem o conhecirnento dos estudantes e apreciadores da nossa cultura.

Segundo o saudoso escritor e pesquisador Gilmar de Carvalho, Costa Senna é

um "show Man-popular, com toda a carga que esta expressáo traz traduzida".

E curador e um dos fundadores do sarau Bodega do Brasil.

Autor dos livros sobre Raul Seixas, "O Raulseixismo", de 1994 e "Raul

Seixas entre Deus e o diabo"

5.5 Sylvio Passos

Gaitista, produtor cultural e fonográfico, escritor, composltor e fundador do

Raul Rock Club/Raul Seixas Oficial Fã-Clube (1981) em homenagem à seu

amigo e Ídolo. vem se destacado em shows por diversas cidades brasileiras seja

com sua Putos BRothers Band ou em participação em shows de outros ar-tistas
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e bandas, como no Rock ln Rio 2013, no show de Tico Santa Cruz & Detonautas,
o lado de musicos que acompanharam Raul Seixas ao longo de sua carreira.
Também teve participação Íundamental no produção do documentário de Walter
Carvalho "Raul: O lnício, O Fim e o Meio" (2012) onde atuou como consultor e
depoente, função largamente explorada em produçÕes de programas de rádio e
TV, teatro, livros acadêmicos e publicaçÕes literárias em geral. Responsável
direto pela produção de álbuns inéditos e também nas reediçÕes dos álbuns de

carreira do Maluco Beleza. Autor dos dois primeiros livros publicados sobre a
vida e obra de Raul Seixas, "Raul Seixas Por Ele [/esmo" (1991)e "Raul Seixas,

Uma Antologia" (1 992), respectivamente.

Apresentador do programa "Pergunte ao Carimbador [/aluco" onde

esclarece dúvidas de fãs de Raul Seixas sobre sua vida e obra, de maneira

descontraída,sucinta e bem humorada.

word imbador-malu

5.6 Rosana da Câmara

Rosana da Câmara Teixeira é Antropologa, escritora, professora da

Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Autora do Livro

Krig-há bandolo, cuidado aí vem Raul Seixas (Ed. 7 Letras, 2008), resultado da

tese de doutorado sobre a idolatria em torno do cantor e compositor Raul Seixas;

Coorganizadora com a professora Juliana Abonízio (UFIVT)do livro Raul Seixas:

estudos interdisciplinares (EDUFIVIT/CarliniCaniato, 2015) reunindo pesquisas

acadêmicas sobre a obra do artista, além de artigos e matérias. Participa do

N/ovimento Toca Raul in Rio pela preservação e divulgação da obra artística e
musical de Raul Seixas e de outros eventos e manifestaçÕes no Brasil em

homenagem ao artista.

5.7 Thiago Bittencourt

É jornalista e trabalha na TV desde 2017, onde iá atuou como
apresentador, reporter, produtor, editor e locutor. Em 2015, idealizou e fez a

reportagem "Raul - Esse caminho que eu mesmo escolhi..." para o programa

Caminhos da Reportagem. Em 2017, lançou o livro "O Raul que me contaram -
A historia do Maluco Beleza revisitada por um programa de TV". Desde então,
atuou em diversos nas redes sociais, especialmente na página Raul Seixas F[Vl,

voltados para preservar a memória de Raul Seixas.
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5.8 Jorge Prestes

Produtor cultural. Educador de artes cênicas - Diretor e ator (DRT

330/PA). Organizador do movimento cultural "Sociedade Raulseixista de Bélem

do Pará. Há 25 anos esse movimento vem levando em frente a obra de Raul

Seixas no Estado do Pará, mostrando a grande importância de Raul Seixas como
precursor do rock em todo o Brasil, motivando milhares de pessoas a seguir essa

ideologia que transformou uma geração.

5.9 Leonardo Mirio

E paulistano, formado em Historia e Filosofia pela LJNIFAI. Membro do

Raul Rock Club, onde contribui na divulgação da vida e obra de Raul Seixas. E

autordatrilogia: "Raul Nossode Cada Um" (2015), "Raul Seixas Eco de Suas

Palavras" (2016) e "Raul Seixas * Jamais me revelarei" (2018)

5.10 Alanderson Hudson de Marcos

E professor da Rede Pública do Estado de São Paulo, formado em

Geografia, Pedagogia e Historia. lntegrante e um dos fundadores do Projeto

Cultural "Trilema'S. E poeta, compositor, cronista e escritor, participou da

Antologia poética "Se Tens Um Dom Seja" (Editora Futurama 2020).

Autor do livro "Vestígios da Vida (Editora Futurama 2020). Em outubro
estará o livro "Os Contos do Sábio Chinês" pela Editora Conejo, onde

apresentará mais de 60 contos e crônicas acerca de Raul Seixas, além de

diversas poesias e cançÕes de sua autoria. Atualmente também apresertta um

quadro de poemas no Programa Mosca na Sopa, na rádio web Plano B,

apresentado por Gabriela [Vlousse e Júnior Oliveira.

5.1 1 Gabriela Mousse

Professora, pedagoga, Locutora e apresentadora do Programa Mosca na

Sopa, rádio web Plano B, idealizadora da

Passeata Raulseixista de Mauá/SP, juntamente com Mauro Ross e Deni

Campos.
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512Toca Raul in Rio

Movimento que ocorre na cidade do Rio de Janeiro, tem como
idealizadores Cristiane Muniz, Xil, Rick Ferreira (guitarrista de Raul Seixas) e
Fabiano Cezar. Atualmente Fabiano Martins organiza e coordena toda a parte

técnica de divulgação do movimento Toca Raul in Rio.

5.1 3 Riva Seixas

E compositor, empresário (empresa de instalação de moveis), mÚsico e

cover de Raul Seixas no Estados Unidos, atualmente mora em Boston

Massachusetts.

5.14 Marcelo Henrique Gurgel Barreto

Presidente do Raul Roraima Rock Club - RRRC. E professor, formado em

Matemática pela Universidade Federal de Roraima.
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6. Conclusão

Todo e qualquer fã ou admirador de Raul Seixas leva consigo o dia 21 de
agosto na memória. Há quem diga que a data de sua morte seja o momento de
exaltar o legado deixado pelo cantor baiano, que moveu e ainda move milhares
de pessoas com suas cançÕes. Ocorre todos os anos a passeata "raulseixista"
(figura 8) em São Paulo, e acontece nessa data desde o ano seguinte à morte
do artista, em 1989, nas escadarias do Teatro Municipal, no centro de São Paulo,
com termino na Praça da Catedral da Se. Apesar disso, tem que prefira também
celebrar a existência de Raul no dia de seu nascimento'. 28 de junho de 1945.

i:ir1t.tii.; li il«s:;eatu llaui:;etxislo í;t'n S;)

A cidade de Mauá/SP tambem adotou este tipo de homenagem a Raul

Seixas, realizando todo dia 02 de novembro uma passeata (figura 9), pelas ruas

da cidade.

Fiquro 9- Posse(\to RotJlseixistü e$t ívl(:íu6
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No Rio de Janeiro também foi idealizado o Toca Raul in Rio, passeata que

buscar também imortalizar o lvlaluco Beleza (figura 10).

figura 10 - Pdsseoto Raulseixista en Copocobanu/RJ

Assim como o projeto "PARA SEMPRE RAUL SEIXAS", busca

homenagear Raul Seixas no último sábado do mês de junho na cidade de

tVlairiporã.

Sendo assim solicito aos vereadores deste município vcto favorável a este

tema de grande relevância paru a cultura e musica popular brasileira'

\,
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Assunto

Para:

Data

Locamail :: cópia projeto no 791121

cópia projeto no 79lt2t
< protocolo@maíripora. sp, leg. br>
< ricardobarbosa@mairipora.sp. leg. br>, doriedson antonio da
silva freitas <dori@mairipora.sp, leg. br>, marcinhodaserra
< marcin hodaserra@mairipora,sp. leg, br>,
< nilber@mairipora.sp. leg. br>, Eliomar da Silva Oliveira
< el iomarvereador@mairipora.sp. leg. br>, Fernando Rachas
Ribeiro <dr. nando@mairipora.sp, leg. br>, Gilberto Tadeu de
Freitas <senseigilberto@mairipora.sp. leg.br>, Jose Correia da
Silva Neto < netobarzil@mairipora.sp. leg. br>, Nil
<vereadornil@mairipora,sp. leg. br>, Leila Aparecida Ravazio
<leilaravazio@mairipora,sp.leg.br> 3 mais...
22/09/202710:05
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ETO DE LEIDO DOCUMENTO

no Calendário Oficial do Mun icípio o "Dia Para semPre Raulzito", a ser

memorado an almente em de nho.

lberto Tadeu de FreitasR:

192.168.1.4gtLegislativoWeb/tramite.asp?pSelecao=2&pTipoDoc=1&pTipoDocAux=0&pAno=2021&pNumero=79&pOrigem=2 111
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colvtlssÃo pBRUaNBNTB op lusrrÇ,1. r,rcrslaÇÃo n nnu,tÇÃo

Parecer ao Projeto de Lei Complementar no 7912021, consolida a legislação que
institui no Calendário oficial do Município o "Dia para sempre Raulzito", a ser
comemorado anualmenÍe em 28 de junho.

I - RELATORIO

O Vereador Gilberto Tadeu de Freitas propõe amatéria em tela instituído o "Dia para
sempre Raulzito", a ser comemorado anualmente em 28 de juúo, dia do nascimento
do cantor e compositor Raul Seixas.

II. VOTO DO RELATOR

A proposta encontra amparo legal, regimental e
constitucional, podendo o Poder Legislativo propor a presente matéria.

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão qualquer
óbice às normas legais, que disciplinam o objeto da propositura.

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e
lógico a mesma se encontra perfeita.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela sua
constitucionalidade e legalidade.

E o meu parecer.

Plenario "2T de março", 27 de setembro de202l.

FERNANDO RACHAS RIBEIRO

/Frr

Relator

I

t
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Câmara lvÍunictpaf fe fuí-atnporã
lEstofo fe São (Paufo

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 27 de

setembro de 2021, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente

pela aprovação do Projeto de Leí Complementar no 7|2021' Quanto ao mérito

cabe aos Senhores Vereãdores a decisão final. Não havendo mais nada a ser tratado,

enceÍrou-Se a presente Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres paÍes'

Estiveram presentes os Senhôres Vereadores: Eliomar da Silva Oliveira' Dr'

Fernando Rachas Ribeiro e Juvenildo de oliveira Dantas.

Plenrírio "2'7 demarço",27 de setembro de202l

J

Fernando

Silva Oliveira

Z- -'z

Rachas Ribeiro
Secretário

iRgs

cOnarsSÃO pnruvltNpNrn »n lUSrrCl.lnCrSr,lCÃO n nnulcÃO

tUU'$H""
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ENCAMINHADO
2021- Ll:57 Cultura essão de Educação,

ção, Cultura e

rtes
missão de Educa

Nor ilberdvereaorelatorcomonomeirale FerreiM1 ich2209-29-Oembi

ETO DE LEI
DO DOCUMENTO ulzito", a sero "Dia Para semPre Ra

Oficial do Munno Calendário
de8em 2enten au lmradomemoNTO:

ilberto Tadeu de Freitas

RESPONDIDO
2O2L - t2:21 Cultura eissão de Educação,

rtes

Cultura essão de Educação,
ETENTE

192.16g.1.49/Legislativoweb/tramite.asp?pselecao=2&pTipoDoc='l&pTipoDocAux=0&pAno=2021&pNumero=79&porigem=2
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C â.mara lVí-unictp af [e lvÍairtp orã
Estofo [e São Qoufo

COwIISSÃO peRrulNeNre oe roUCRÇÃO. cULrUnA e eSpOnreS

parecer ao projeto de Lei no lgl202í, que institui no catendário oficial do Município

o "Dia para sempre RaUtzito", a ser comemorado anualmente em 28 de iunho'

I- RELATORIO

o vereador Girberto Tadeu de Freitas, apoiado pero ve_reador Eriomar da silva oliveira

própo" à matéria em tela instituindo'no calendário oficial do Município o "Dia para

Sempre Raulzito", a Ser comemorado anualmente em 28 de junho' dia do nascimento

do cantor e compositor Raul Seixas'

II . VOTO DO RELATOR

o Projeto terá como principal objetivo divulgar, preservar e valorizar a

obra do "pai do rock nacional", Raui Seixas, além de estimular o convívio social em

torno das artes, afinar tratase de um evento onde irão ser realizadas diversas

à.girrrçÕes fomentando assim a cultura dentro do Município' possibilitando desta

forma o enriquecimento cultural.

Além disso o projeto visa realizar passeatas, shows com artistas

rocais, parestras sobre a vida e obrá de Raur seixas, como forma de contribuir e apoiar

a classe artística presente no Município'

Diante de todo o exposto este Relator opina pela conveniência e

oportunidade da presente propositura.

A decisão quanto ao mérito ficará a critério do Soberano Plenário.

É o meu parecer.

Plenário "27 de março", 1'de outubro de2021

/Nrls

Nilber ardê Souza
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A Comissão Permanente de Educação, cultura e Esportes em reunião de 1" de

outubro de 2021, considerando , poiiçáo do nobre Relator, opinou unanimemente

pela aprovação Oo Érá;eto de Lei 
.'no 

lgtZOZí. Quanto ao mérito cabe aos Senhores

Vereadores a decisão final. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a

presente Ata, que vaidevidamente assinada pelo_s nobres pares' Estiveram presentes

os senhores Vereadores: Doriedson Antonio da silva Freitas, Leila Aparecida Ravázio

e Nilber Rosemberg Ladeia de Souza

Câ,mara gVlunictpaf [e fuÍairtporã
lEstafo fe São Qaufo

COwIISSÃO peRMRNeNre Oe eOUCeÇÃO. CULTURTq e eSpORreS

Plenário "27 de março", 1'de outubro de2021

Aparecida Ravázio
Presidente

Nilber de Souza
Vice-P ide

Doriedson ilva Freitas

/Bcpr
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cÂMnnA MUNIcIPAL DE MAlnlPonÃ

Votaçôes da Sessâo

Tipo:
Maioria Simples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Projetos Votados

PROTETO DE LEI Ne 7912021
lnstitui no Calendário Oficial do Município o "Dia para sempre Raulzito", a ser come-morado anualmente em 28 de lunho'

lnício:
l4lt0l202l 19:19:15

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

Fim:
L4ll01202]- L9:20:05

Resultado:
APROVADO

Parlamentar Partido Voto

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

Nilber Partido tiberal (PL) Sim

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sim

Sargento Rubão Partido Liberal (PL) Sim

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Eliomar Republicano (REPUBLICAN) Sim

Sensei Gilberto Democratas (DEM) 5im

Valdeci América Republicano (REPUBLICAN) Sim

Leila Ravazio Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Neto Barzil Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Dr Nando Sim

Marco Antonio Partido Social Democrático (PSD) Sim

SCNSC ]-8ll0l202l 15:38:31 6t8

Partido Socialista Brasileiro (PSB)
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Câ.mora 9VÍunictpaf [e 9víaffipora
aa

lEstafo fe São Qaufo

orícro No 660/2021

[t/airiporã, 15 de outubro de 2021

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito [t/unicipal,

Comunicamos que na 35a Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N' 7912021, que lnstitui no Calendário Oficial do Município o "Dia para sempre
Raulzito", a ser comemorado anualmente em 28 de iunho.

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

Respeitosamente,

DOM IAS BARBOSA
Presidente

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

SEC-DLP
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C â.mara lVÍunictp a [ fe 9VÍ airtp o rã
lEsta[o [e São cPaufo

AUTOG DO PROJETO DE LEI NO 79 DE 2021

lnstitui no Calendário Oficial do Município o
"Dia para sempre Raulzito", a ser
comemorado anualmente em 28 de iunho.

(Autor: Gilberto Tadeu de Freitas, apoiado pelo Vereador Eliomar da Silva
Oliveira)

R cÂruanA MUNtctPAL DE MAlRlponÃ APRoVou:

Art. 10 Fica instituído o "Dia para sempre Raulzito", a ser comemorado

anualmente em 28 dejunho, dia do nascimento do cantor e compositor Raul Seixas.

Art. 20 O evento ora instituído passa rá a fazer parte do Calendário Oficial do

Município de Mairiporã.

Art. 3o As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotaçÕes

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 40 Esta lei entra em vigor apos a data de sua publicação.

Plenário "27 de Março", 15 de outubro de 2021

ME§A-DIB.ETIYA

S BARBOSA

Presidente

MARCIO ALEXA

i)

1o Sec

DE OLIVEIRA NlL

20s no

elrpe souzA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
ESTADo oo sÃo PAaLo

Oficio n'02812021

Seúor Presidente,

A Sua Excelência

Presidente da Câmara
Mairiporã - SP.

v

I
t

I

---. II

Mairiporã 2E de outubro de202l.

L

Inr-"ry

,ü

1

.'FT

Por ordem do Senhor Prefeito, WALID ALI

HAMID, encamiúamos a Vossa Excelência cópia das Leis nos 4.062, 4,063, 4.064,4.065,

4.066 e 4.06712021, para constar dos arquivos dessa digna Casa de Leis. ,

fr
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