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lEstofo fe São Qaufo

Mairiporã, 14 dejulho de 2021

Encaminhe-se a(s) Ccrr,;sào(ões)
Justiça, Legislação e RedaÇáo
Finanças e 0rçam
Obras e Serviços

ento
Pr: U tic-o s-------

Educaçã0, Cultura e Esportes____
Planej Uso ncup. Parc. do Solo e Meio Amb._ E

EIDesenv. E 0e
Saúde e
Mairiporã de

Vice Presi

Nobres Pares,

Apresento à consideração dos nobres edis, o incluso Projeto de

Resolução no 812021 que Cria, no Regimento lnterno da Câmara Municipal de Mairiporã
a Comissão Permanente de Segurança Pública e Mobilidade Urbana Municipal, altera o

art. 66, acrescentando o inciso lX e cria o inciso lX com as alíneas "â", ub", "c", "d" e "e"

ao art. 68, para apreciação e posterior deliberação.

Na certeza de poder contar com a aprovação unânime de vossas
excelências, aproveito para reiterar meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Commicado r P1enárb

Bn Ael oTt 
"t RUBE ES

Vereador

LIDO trBi §,Eiiríiãiü
a3t o? t JDel.._-_

As Suas Excelências os Senhores,

Vereadores da Câmara Municipal de Mairiporã
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exposrÇÃo or uolvos

Nobres Pares,

E fato que a criminalidade está cada vez mais organizada e ousada.

[Vlesmo de trás das grades de um estabelecimento prisional de segurança máxima a

criminalidade e presente e poderosa. Enquanto isso o município e seus moradores

assistem, com preocupação e certa impotência, ao recrudescimento da violência em

suas diversas formas.

Grades, cadeados, porteiros eletrônicos, alarmes, seguros e os mais

modernos equipamentos de segurança não surtem o efeito esperado. O cidadão mudou

seus hábitos, evita situaçÕes em que possa haver riscos e ainda assim, sente-se a cada

dia mais desprotegido e entregue à propria sorte. Espera-se das autoridades dos três

poderes o contra-ataque. Todos os esforços para salvaguardar a sociedade e melhora

na qualidade de vida no município, precisam ser conjugados.

E a presença do legislativo municipal se faz necessária e valiosa.

Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo - SSP/SP,

divulgados recentemente, com relação aos quatro primeiros meses de ano de 2021 no

Município de Mairiporã, indicam que:

Tendo em vista este quadro, proponho, através deste projeto de
resolução, a criação da Comissão da Segurança Publica e ti/obilidade Urbana [/unicipal,
que tem como ação precípua discutir com a sociedade, especialistas e autoridades em
Segurança Pública e Mobilidade Urbana, soluções de mobilidade urbana, prevenção e
proteção da população, bem como fiscalizar as ações da Secretaria de Segurança
Publica, Transporte e tt/obilidade Urbana, e do Poder Executivo nesta área.

A despeito da Segurança Pública ser obrigação do Estado, conforme
disposto no artigo 144 da Constituição federal/88, todas as instituições democráticas e a

2021

DELITOS ianeiro fevereiro março abril Total
HOIUICíDIO DOLOSO 1 4 2 0 7

ROUBO. OUTROS 6 21 9 17 53

ROUBO DE VEICULO I 6 7 14 36

ROUBO DE CARGA 1 0 5 1

FURTO. OUTROS 33 35 28 50 146

FURTO DE VEICULO 5 2 5 o 18
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Câmara Municipalde Mairiporã não podem ficar de fora, pois possuem responsabilidade,

bem como os municípios não podem se omitir na segurança do cidadão e da manutenção

da ordem pública e da mobilidade urbana.

Através de ações e locais pontuais, em parceria com a comunidade,
podemos ajudar a minimizar a proliferação e os efeitos da violência. Em conjunto,

obviamente, com o Estado e a União.

Diversas câmaras do País já contam com suas ComissÕes de Segurança

Pública e Mobilidade Urbana e com resultados práticos na vida dos cidadãos, seja no

acolhimento, como na busca por soluçÕes às reivindicaçÕes da população. A realizaçâo

de audiências publicas, seminários e a apresentação de projetos e açÕes são alguns

instrumentos de atuação do Legislativo.

Neste aspecto, o Poder Legislativo pode atuar como um interlocutor

importante.

E o que este vereador tem a expor.

Plenário "27 de [Vlarço", 14 de julho de 2021,

RUBE ES

Ve or

GV/SEC-DLP-MIIVIC
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PROJETO DE cÃo No I DE 2021

Cria, no Regimento lnterno da Câmara
Municipal de Mairiporã a Comissão
Permanente de Segurança Publica e
Mobilidade Urbana Municipal, altera o art. 66,
acrescentando o inciso lX e cria o inciso lX
com as alíneas uâ', ubu, uc", "d'e "e" no arÍ. 68.

(Autor: Vereador RUBENS ALVES)

O Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã, Vereador RICARDO tVIESSIAS

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

inciso lV do arl.26 da Lei Orgânica do tVlunicípio e da alínea "h" do inciso ll do art. 21 do

Regimento lnterno, a seguinte resolução:

Art. 10 O art. 66 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 66. As ComissÕes Permanentes são nove, composta cada uma de três
membros, no mínimo, com as seguintes denominaçÕes:

()

lX - Segurança Pública e Mobilidade Urbana Municipal."

Art. 20 Fica criado ao art. 68 o inciso lX com a redação abaixo:

Art. 68. É de competência específica:

()

"lX - da Comissão Permanente de Segurança Pública e lVlobilidade Urbana
[\4unicipal:

a) examinar e emitir parecer sobre todas as proposições, matérias e assuntos
relativos à Segurança Pública e Mobilidade Urbana no âmbito do t\Iunicípio de
t\Iairiporã;

b) promover estudos e reuniÕes com especialistas na área de Segurança Pública e
Mobilidade Urbana, juntamente com a sociedade civil, sobre criminalidade,
segurança pública e mobilidade urbana, propondo medidas necessárias às
melhorias na prevenção e proteção da comunidade sob os mais diversos
seguimentos;

c) atuar junto às esferas dos governos Estadual e Fede ral, a fim de implementar a
política de segurança Pública e Mobilidade Urbana no município;

d) receber reclamaçÕes, denúncias e elogios sobre as necessidades relativas à
Segurança Pública e Mobilidade Urbana Municipal; e

e) emitir pareceres e adotar medidas cabíveis na esfera de suas atribuiçÕes."
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Art. 3o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário "27 de [\4arço 14 de julho de 2021.

RU

Vereador
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Assunto

De

Para

Data

Locamail :: ópia projetos de lei nos 63 e 68t21, p§etos de resolução nos 7 e 8/21 . x
(P'

cópia projetos de lei nos 63 e 6812L, proietos
de resolução nos 7 e 812L.
< protocolo@mairipora.sp. leg. br>

Ricardo Messias Barbosa
< ricardobarbosa@mairipora.sp. leg. br>, doriedson anton io da

silva freitas <dori@mairipora'sp' leg. br>, marcinhodaserra
< marcinhodaserra@mairipora.sp' le9. br>, Ni lber Rosemberg
<nilber@mairipora.sp,leg.br>, Eliomar da Silva Oliveira
< eliomarvereador@mairipora.sp, leg. br>, Fernando Rachas

Ribeiro <dr. nando@mairipora.sp. leg' br>, Gilberto Tadeu de

Freitas < senseig ilberto@ mairipora.sp. le9.br>, Nil

<vereadornil@mairipora.sp.leg'br>, Jose Correia da Silva Neto
< netoba rzil@mairipora.sp' leg. br>, Leila Aparecida Ravazio

<leilaravazio@mairipora.sp'leg.br> 3 mais.'.

2LlO7l2O27 L5:37
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o PR8.21.Pdf 1-3.1 ,U,
. PR7.21'Pdf (-1.8 MB)
. PL6B.21.Pdf (-1.6 Yt,
. PL63'21.Pdf (-4.7 MB)
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Parecer ao Projeto de Resolução no 812021, cria no Regimento Interno a Comissão

Permanente de Segurança Pública e Mobilidade Urbana Municipal, altera o att. 66,

acrescentando o inciso IX e cria o inciso IX com as alíneas "d","b", "c", "d" e "e" no

art. 68.
I _ RELATORIO

O Vereador Rubens Alves propõe a matéria em tela que

altera disposições do Regimento Intemo.

II- VOTO DO RELATOR

A proposta encontra amparo legal, regimental e

constitucional, podendo o poder legislativo propô-la.

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão qualquer

óbice às norÍnas legais, regimentais e constitucionais 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.

É o meu paÍecer

Plenario "27 de março", 22 de julho de202l.

Z
ernando Rachas Ribeiro

Relator

/Frr
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A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 22 de julho de

212l,considerando a fosiçao do nobrã Relator, opinou unanimemente pela aprovação

do projeto de Resoluç io n' 812021. Quanto ao mêrito cabe aos Senhores Vereadores a

decisão final. Não havendo mais nada a ser tratado, encelTou-se a presente Ata' que vai

devidamente assinada pelos nobres pafes. Estiveram presentes os Seúores Vereadores:

Eliomar da Silva Oií.i.u, Dr. Fernando Rachas Ribeiro e Juvenildo de Oliveira Dantas'

Plenário o'27 demarço", 30 de j"úo de2020'

t
[t ,Stlr

uvenildo"ü'eJ #r,tu,

Eliomar

Dr. Fernando Rachas Ribeiro
Secretário

L

tev
Oliveira
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Tipo:
Maioria Absoluta

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Projetos Votados

lnício:
0310812021 20:40:50

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

Fim:
031081202L 20 41:L6

Resultado:
APROVADO

pRoJETo DE RESoLUçÃo trtg glzoz:. - RUBENS ALVEs
projeto resolução

Parlamentar Partido Voto

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

ValdeciAmérica Republicano (REPUBLICAN ) Sim

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Neto Barzil Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Nilber Partido Liberal (PL) Sim

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sim

Sargento Rubão Partido Liberal (PL) Sim

Sensei Gilberto Democratas (DEM) Sim

Leila Ravazio Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Dr Nando Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Marco Antonio Partido Social Democrático (PSD) Sim

Eliomar Republicano (REPUBLICAN) Sim

Nome

Dori

Dr Nando

Partido

Rede Sustentabilidade (REDE)

Partido Socialista Brasileiro (PSB)

§tatus

sense' 041081202L 10:36:17 18/19

Votaçoes da Sessão

Lista de Presença da Sessâo
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orícro No 496/202í

Mairiporã, 4 de agosto de 2021

Assunto: encaminha Edital de Resolução no 8012021

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 24a Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE RESOLUÇÃO N'8/2021, que Cria, no Regimento lnterno da Câmara Municipat 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 8012021, pata constar
em seus arquivos.

Respeitosamente,

RI DO ME BARBOSA
Presidente

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

SEC-DLP/
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Sexta-feira, Z0 de agosto de 2021 of i"c"í ü I

ATOS OFICIAI§

pÍêfeiturã Municípal de Mairiporã

MaiÍiporà, lg d6 egoslo de 2021

fr ICAftOO MT§SIAS BARBO§À
Prrsidcdr

EI'{TAt
8Esotuqlo ilr 80 D€ ?02í

CnE, ilo nsgi,nwto lnleno ch ümua Mwicipal de fihiiryÁ a Comissáo Pennawúe de Sc§u-
rmça Piblica e Mobilidade Urbna Mwicipal, allsa o ul. 66, auescenlmdo o irciso IX e aia o
ineiso lX cont as allnwe "a". "b". "c", "d" e "o" no ai. AB.

(Ador: Ymador RUBOIS AIY€S)

0 PÍ€sidenle ds CáÍnaÍa Municipal & MaiÍipoÍi, Vsígador RlGltrn XÉ8§llS 84frt0§À Íqç0 §abs QUe s càÍnsrs

ruricipl aprovou e eu prmulgo, ms lermm do ircho lV do arl. 26 da Lei ügânica do Mudcípio e da alínu "h' do

hclso ll do ân. 21 do Ro0iÍÍ|€nto lntslno, â sogulnto ÍÉdflçáo:
Ail. 11 0 ârL 66 pâssâ â t8r I sâgulnts rodaçâo:

fuLô6. AsCorússóesPsmânente$sàoilow,composlacadaumadetrêsnrernbros.nomiriÍno,comasssguin
ip'nenmlnaçóes:

|Hrgurngr Prblicr e [toHlidrô Urb.nr tluiciprl.'

Âlt 2' tlcâ crlado Ào aÍt. 68 o hcbo lX com s ÍBdâçâo úrho:
Arl. 68. É de conpetência especÍlica:
(.. )'lI da Com§sãr: foÍmãste de Segurança Priüllca e hblldade úbem Munlclpal:

a) oominu e rnitk psrocaÍ sobrs todaa as propoaiçôee. mdáÍiâs ê âBsuÍrtos Í€lalivos à Ssgurança Pública
e Mobiüdarjr Urbma m ânüho do Muicipúo de llairiporà;
b) pronrova estudm s raunlôüs com €$p€clslLtss na 6rtâ ds Segurança Públtca e Mcbllldade Uduna, Jun-
taírule corn a sociedaCe civil, sobÍe cíinriílalidade, se0uÍança pública e moàilidade uÍbana, propondo medidas rre-

ccssúias às Ínelhtrras [a pÍevençào e pÍotEáo da comúnida& Bob os mals divoÍsos següimenlos;

d atuâr lurÉo âs míeras dôs govemos Estadral e hdêÍal, e [m de lnrpbmenta a poücâ do SêguraÍ4a Pú-

blicá e Mobilidads Urbana no municipio;
ti) receber recramaçóes. dmúncias e rbgios sobre as ncssidader rclalivas à Segurança Prd:lica e Mobi-
iede Urbma Municipât; e

e) trnltk porecerm e adolâr medüãs cútods nâ 6sÍ6rs ds suaa atrlbdçôes."

âd. I Esta resduçáo entra êm ügor nâ dds de sua publlcâção.

RICÂMO TESSIAS BARBOSÂ
fucddc,ls

RegistÍâdo e publicado na secretaria da câmra municipal. em 4 de âgosto de 2021

MÂRIA I§A8Et MAZALII COSTÂ

0helom AÀninistrslivr
JOSÉ APÂRECIOO PEREIRÂ OE CARVALHO

0imtor Juridico

EI}ITÂt
RES0LUçI0 lr sl llt 202í

V Disfu sohre a prmogaçào do pnzo da comissáo d0 assrnios Íshyelos püa ssttrdaÍ, acottq-
nhar e progu x-qe§ões à relum da pevidênh muicípal.

(ArÍodr: Ihrardor 0orlcdson Anlodo dr Sllvr Fnltet)

0 Presldenie dâ Cámâre Munlcipal de Malrlporà, Vereadoí Rlcardo Messlas Earbosa laqc saberque r câmara aprovou
e Bu prorf,Ioo, nc ttrrnos do hciso lV do art. 26 da Ld &gânica do Municbio e da alÍnea 'h" do incleo ll do srl. 2l
do regime{o inlerro. a seguirle rsoluçâo:

Arl.10 FlcaprorogaCoporrEisnoyeiltãdâsoprazodeÍunclonurntodaComi*sáodsAs8!í[osRslevant€sc0ÍE-
tante do Procusso CM n'422. de 1ti de úril de 2021, que lern a ÍinaliJade de esluda( âcotnpanhaí e gíopoÍ súges-
tôes à reítrmâ da prevHêmh municipâl

AÍt. P tstâ resolujm sntra 0m ü0or na dalâ d€ suà pullilcaçào. rflogadas as dlsposiçôss srn conlrárlo.

Rt0À800 rÊ§§tÀ§ 8ÁR808A
Proridaíc

Reglstrado e pb$cado na secÍotaÍla da câmara munlcipal. em I I de agoslo de 202 1

MAnIA l§â8Et tú,Âaaut co§Ít J08É Âp ffctoo pEREtR tE cffuAtHo
okâtort Àúnlnhtr3tlvr ohclor Juridloo

? -d 2C5 .12S,r-95.1 1 "836
Ooísm6nto Â§$inàdo êlàtruni(ô[rÊnte, (oítformê Mp 2,200-2101, A|t^ l.$e, §A,

Acompanhe nossãs
redes s0ciais
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