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POLITICA“ESTABELECE A 
MUNICIPAL DE ESTIMULO AO 
EMPREEDEDORISMO, PROJETO 
JOVENS EMPREENDEDORES - 
AQOES AO FUTURO”.

Politica Municipal ProjetoArt. 1° Fica criado no municipio de Cajamar a 
Jovens Empreendedores - Apoes ao Futuro.

Lei serao compreendidas iniciativas 
alunos a buscar oParagrafo Unico. Para os efeitos desta

Fundamental incentivando os . ,
alem do espirito de coletividade.voltadas para o Ensino 

autoconhecimento, novas aprendizagens
Estimulo aoPolitica Municipal deSao principios daArt. 2°

Empreendedorismo:

I - A cultura empreendedora entre crianpas e jovens,
II - A elevapao do intelecto do jovem empreendedor,
III - A fomentar a educafao empreendedora e fmanceira
IV - A capacitagao e a formagao do jovem empreendedor co

difusao do conhecimento tecnologico e das inovagoes cientificas;
V - O desenvolvimento sustentavei,

.1 e a. emprasas pa.adas. com » fito Pa astimula,
^ civil organizada, o '
W iniciativas de empreendedorismo;

VIII - A inclusao social;
IX - A igualdade de generos;

Art. 3° A Politica Municipal de Estimulo ao Empreendedorismo 

visa dar ao jovem o protagonismo estrategico com os objetivos.

lider empreendedor, sensibilizado quanto asI - Elevar o jovem a
pportunidades de ^ ™''£°So de pto|etos prodd,i»o. e ,u. agrepp.m

valor a produtos e servipos;
III - Disseminar a cultura empreendedora, _
IV - A criapao de empresa, e o fomento da atividade negocial;
V - Aproximar o campo cientifico e de tecnologias das ativida es

de mercado;
VI - Potencializar as ideias de negocio;
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Art. 4° A educagao etnpreendedora tera papal de fomentar
tecnica, evitar a evasao escolar, tecwnar soh^ ambiental
economia, planejamento empresanal, gestao financeira, sustentaom
e fundamentos tecnicos, por meio de tres eixos basicos.

I - Educagao empreendedora;
II-Capacitagao tecnica; . +._. ^ n._nilka
III - Difusao da tecnologia (campo cientifico e de pesquis

academica).

a Art 5° Fica autorizado que os Poderes, no ambito de suas competencias
• instrumentalize a?6es voltadas a observancia da Lei e de seus pnncipios basilares.

S 1° A rede privada de ensino atendera os objetivos da Lei com a mserpao do
emprefndedorismo no cronograma de aulas e Phaletstras'^|t^ma'S empreSa 

troca de informagao e fomento dos principles e objetivos desentos.

Plenario Waldomiro dos Santos, Cajamar 27 de janeiro de 2021.
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Estado de Sao Paulo

Justificativa

intuito de oferecer estimulos ao

jovens do municipio. Visto que, o atual cenario brasileiro
numero muito grande de

A presente propositura tem o

empreendedorismo para os
se encontra com umde trabalho e emprego 

desempregados e numa situagao lastimavel, a qual, leva um longo prazo para sanar
medidas que podem melhorar esseproblematica. Entretanto, ha meios eessa 

cenario
empreendedorismo, uma vez que 

empreender nao so terao uma 

gerar mais empregos para a populagao.

atraves doa possibilidade de melhora pode vir
aqueles que tem o perfil e o desejo de

entre estes,

atividade para desempenhar como, por conseguinte

Desta forma, solicito o apoio dos companheiros na aprovagao do

projeto de lei em questao.

Plenario Waldomiro dos Santos, Cajamar 27 de Janeiro de 2021.
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Oflcio n° 22 - GP

Cajamar, 04 de fevereiro de 2021.

Senhor Presidente

t
Em Cumprimento ao paragrafo 1° do artigo 55, do Regimento 

Interno, encaminhamos a Vossa Excelencia, para exame e parecer, copia autentica do 
Projeto de Lei n° 07/2021; 08/2021 e 09/2021.

Sem outro motivo, aproveitamos a oportunidade para externar 
nossos protestos de estima e consideragao.

SAULO ANDERSON RODRIGUES

Excelentissimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CONCEIQAO 
Presidente da Comissao de Justiga e Redagao

A V. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE, 555 - CEP: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP 
Tel/Fax: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066

www.camaracajamar.sp.gov.br e-mail: cmdc@terra.com.br
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ESTADO DE SAO PAULO

MENSAGEM DE VETO N° 004/2021
Cajamar/SP., 23 de abril de 2021.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
904/2021

usuArio
martha

DATA
23/04/2021Senhor Presidente,

Por intermedio de Vossa Excelencia, comunico a Augusta 
Casa Legislativa que, no uso da prerrogativa legal a mim deferida pelo art. 68 c.c. 
o inciso IV do art. 86 da Lei Organica de Cajamar, que decidi pela oposigao de 
VETO TOTAL ao Projeto de Lei n° 09/2021, de autoria do Vereador Alexandro 
Dias Martins, que originou o Autografo n° 1.967/2021, cuja ementa: 
“ESTABELECE A POLITICA MUNICIPAL DE ESTIMULO AO 
EMPREENDEDORISMO, PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES-AQOES 
AO FUTURO”, haja vista as seguintes razoes:

RAZOES DO VETO

Em que pese o reconhecimento da iniciativa da propositura 
pelo Nobre Edil e aprovagao pelos demais pares da Camara Municipal, a negativa 
de sua sangao se justifica pela inconstitucionalidade vez que, em sintese, cria 
despesas para a Administragao Direta com o necessario fomento da Educagao 
Empreendedora, capacitagao tecnica e difusao de tecnologia no campo cientifico 
de pesquisa academica, em total afronta a Lei Complementar Federal n° 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente em seu art. 16) e na Lei 
Complementar Federal n° 173/2020 que trata de condutas vedadas a realizagao 
de novas despesas ate 31/12/2021, em razao do enfrentamento a pandemia do 
COVID-19.

Outrossim, referida propositura invade competencia ao 
determinar a insergao do empreendedorismo no cronograma de aulas da Rede 
Privada de Ensino, a qual responde diretamente as diretrizes estabelecidas, no 
tocante ao Ensino Fundamental e Medio, ao Governo Estadual, por meio da 
Secretaria Estadual de Educagao.

Por fim, observamos que, na estrutura do paragrafo do artigo 5° 
(onde se observa a sequencia como §1° quando nao ha urn segundo paragrafo) nao 
se observou a tecnica legislativa, disposta na Lei Complementar do Estado de Sao 
Paulo n° 863/99, que no inciso III do art. 7°, determina que:

\
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Lei Complementar Estadual n° 863/99

Artigo 7°- A articulacao dos textos legais devera atender aos 
seguintes principios:

III- os paragrafos serao representados pelo sinal grafico §, 
seguido de numeragao ordinal ate o nono e cardinal a partir do 
seguinte, utilizando-se, quando existente apenas urn, a 
expressao "paragrafo unico" por extenso; (grifo nosso)

Ainda, verifica-se que o Autografo nao dispos expressamente 
a clausula de vigencia, que compreende a “parte final” da norma, como bem 
estabelece a Lei Complementar Estadual n° 863/99, em seu inciso III, do art. 3° a 
seguir:

“Art. 3° A lei sera estruturada em tres partes:

III - parte final, compreendendo as disposigoes pertinentes as 
medidas necessarias a implementagao das normas de 
conteudo substantive, as disposigoes transitorias, se for o 
caso, a clausula de vigencia, a clausula financeira e a clausula 
de revogagao, quando couberem.”

Assim, saliente-se que, via de regra, as leis terao eficacia apos 
decorrido o periodo estabelecido na propria lei promulgada (publicada oficialmente), 
salvo quando previsto periodo da vacatio legis.

Dessa forma, se a propositura fosse sancionada aplicar-se-ia o 
disposto no art. 1°, da Lei de Introdugao as normas do Direito Brasileiro, segundo o 
qual, salvo disposigao em contrario, a lei comega a vigorar em todo pais, 45 dias 
apos a sua publicagao.

Desta feita, repita-se, em que pese a relevante intengao do 
Nobre Edil que apresentou a referida propositura, o fato e que a mesma e 
inconstitucional motive pelo qual, sou compelido a opor-lhe VETO TOTAL, nos 
termos do disposto no artigo 68 e inciso IV do art. 86 da Lei Organica do 
Municipio de Cajamar.
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Sendo so o que apresenta para o momento, subscrevemo- 
nos, reiterando, no ensejo, a Vossa Excelencia e demais Vereadores, nossos 
protestos de elevada estima e distinta consideragao.

Atenciosamente

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Munidpio de
CAJAMAR-SP
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