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Mairiporã, 22 de junho de 2021.

Encaminhe-se a(s) Comrssão(ões)

Nobres Pares, Ef
E]

Apresento à consideração dos nobres colegas o presente Projeto de

Resolução ne 05 de 2OZL, que Crio, no Regimento lnterno da Cômaro Municipol de Mairiporõ

o Comissão Permanente das Pessoos com Deficiêncio, altero o ortigo 66, ocrescentando o inciso

Vltt; cria o inciso Vttl oo artigo 68 e revoga porciolmente o item 4 do olínea "o" do inciso Vl do

ortigo 68.

Certo de poder contar com a imprescindível atenção e colaboração de vossas

excelências, com a aprovação unânime do referido projeto, antecipadamente agradeço.

Respeitosa me nte,

DORIEDSON SILVA FREITAS

Vereador

REDE Sustentabilidade

"signatário do Programa Cidades Sustentáveis"

ConuÍttcado rtrerrárlo

As Suas Excelências Senhores,
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL OT TURIRIPORÃ
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exeostcÃo or ruonvos

A presente propositura visa adequar nosso regimento interno, criando e por

consequência acrescentando mais uma comissão permanente, qual seja, a das Pessoas com

Deficiência.

A alteração é imprescindível, pois a cada ano a necessidade de inclusão das pessoas

com deficiência na sociedade torna-se mais aparente. Como conseqüência de diversas

manifestações sociais em prol da causa, os governos começaram se dedicar a fazer políticas

sociais que viabilizem a inclusão social dessa parcela da população. A partir de então houve a

criação de diversos conselhos e programas como, por exemplo, o CONADE (Conselho Nacional

dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência) e a Política Nacional para a lntegração cla

Pessoa Portadora de Deficiência, todas dedicadas a direcionar as ações governamentais.

Ocorre que, mesmo com tantos esforços do Governo, a sociedade ainda não vê a real inclusão

do deficiente em suas diversas esferas. Considerando este contexto, buscamos, a partir de

levantamento bibliográfico, analisar como ocorre o processo de formação desse tipo de

política, bem como compreender onde se encontram as falhas que fazem algumas políticas

sociais de inclusão da pessoa com deficiência não terem os resultados totalmente satisfatórios.

Plenário "27 de Março", 22 de junho de 2027.

DORIEDSON ILVA FREITAS

Vereador

REDE Sustentabilidade

"Signatário do Programa Cidades Sustentáveis"

MIMC
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Cria, no Regimento lnterno da Câmara Municipal de Mairiporã

a Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência, altera o

artigo 66, acrescentando o inciso Vlll; cria o inciso Vlll ao artigo

68 e revoga parcialmente o item 4 da alínea "a" do inciso Vl do

artigo 68.

(Autor: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

O Presidente da Câmara Municipal de Maíriporã, Vereador RICARDO MESSIAS

BARBOSA faço saber que a câmara municipal aprovou e eu promulgo, nos termos do inciso lV

do art. 26 da Lei Orgânica do Município e da alínea "h" do inciso ll do art. 2t do Regimento

lnterno, a seguínte resolução:

Art. 1s O art.66 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 66. As comissões permanentes são oito, compostas cada uma de três membros,
no mínimo, com as seguintes denominações:

(...)

Vlll - das pessoas com deficiência."

Art. 2e Fica criado ao art. 68 o inciso Vlll com a redação abaixo:

"Art. 68. É da competência específica:

(...)

Vl!! - da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência:

| - opinar e dar parecer sobre proposições e matérias relativas às políticas para pessoas

com deficiência ou mobilidade reduzida;

!l- promover a defesa dos direitos das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

!ll - fiscalizar e acompanhar programas governamentais relativos à proteção dos
direitos das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

lV - estudar e propor políticas públicas para a ampliação de direitos das pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida;

V'pesquisar novas tecnologias e dados estatísticos sobretudo para a garantia da
acessibilidade universal em espaços públicos e privados para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida;
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Vl - realizar eventos destinados a diagnosticar e analisar problemas enfrentados por

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida para a realização plena de seus direitos;

VII - promover iniciativas que couberem ao Legislativo conforme preconiza a

Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada

pelo Brasil;

Vllt - convoca r secretá rios, coordenadores e instituições para debater temas ligados

às pessoas com deficiência; e

!X - realizar audiências públicas.

Art.39 O item 4 da alínea "a" do inciso Vldo art. 68 passa a ter a seguinte redação:

(...)4. programa de proteção ao idoso, à mulher, à criança e ao adolescente."

Art. 4s Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrá rio.

"Plenário 27 de Ma u o de 2021

DORIEDSON A FREITAS

Vereador

REDE Sustentabilidade

"Signatário do Programa Cidades Sustentáveis"

GV/MIMC
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Parecer ao Projeto de Resolução no 5/2-021' que

cria no Regimento lnterno da Câmara Municipal de Mairiporã a Comissáo

Permanente das pessoas com deficiência, altera o artigo 66' acrescentando o

inciso Vlll, cria o inciso Vlll ao artigo 68 e revoga parcialmente o item 4 da

alínea "a" do inciso Vl do artigo 68'

I- RELATORIO

oVereadorDoriedsonAntôniodaSilvaFreitas
propÕe a matéria que visa a criação de uma comissão permanente importante

para a inclusão das Pessoas com Deficiência'

II. VOTO DO RELATOR

A proposta encontra amparo legal, regimental e

constitucional, podendo o poder legislativo propô-la'

NãoSevislumbranoâmbitodestaComissão
qualquer óbice às normas legais, regimentais e constitucionais que disciplinam

o objeto da ProPositura.

Noquetangeaosaspectosgramatical,redacionale
logico a mesma se encontra perfeita'

Diantedetodooexposto,esteRelatoropinapela
sua constitucionalidade e legalidade'

É o meu parecer.

Plenário "27 de março", 23 de junho de 2021

Dr. Fernanoo n""rfs niueií
Relator
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COwTTSSÃO peRmllerure oe lUSrtÇR. leOtsleÇÃO e ReoeÇÃO

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 23

de junho de 2021, considerando a posição do nobre Relator, opinou

unanimemente pela aprovação do Proieto de Resolução no 5/202í. Quanto

ao mérito cabe aos Senhorés 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: Eliomar da

biMa Oliveira, Dr. Fernando Rachas Ribeiro e Juvenildo Oliveira Dantas

Plenário "27 de março",23 de junho de2021

Dantas

Eliomar ilva Oliveira
Vi

Dr. Fernando Rachas Ribeiro
Secretário
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Mairiporã, 21 de julho de 2021

Assunto: encaminha Edital de Resolução no 7912021

Excelentíssimo Senhor Prefeito [Vlunicipal,

Comunicamos que na 23a Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE RESOT-UÇÃO N' 5/2021, que Cria, no Regimento lnterno da Câmara Municipal de
Mairiporã a Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência, altera o arÍigo 66,

acrescentando o inciso Vlll; cria o inciso Vlll ao artigo 68 e revoga parcialmente o item 4

da alínea "a" do inciso Vl do artigo 68.

Desta forma, encaminhamos copia da Resolução no 7912021, para constar
em seus arquivos.

Respeitosamente,

R DO

A Sr"ra Excelência o Senhor
WALID ALI HAMID
Prefeitura Municipal de Mairiporã

u--rlP
rvrrdsrns BARBosA
Presidente

DE A

SEC.DLP/

Recebi
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