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Câmora fuí.unicipat fe fuí-atnporo

lEstofo fe São Qaub

Nohres Pares-

Mairiporã. 04 de dezembro de 2018.

Encaminhe-se a(s) comrssão(ões) de

lustaça, Legislação e Redação---
Finanças e Orçamento----------
0bras e SeÍvieos PÚblicos-------
Educaçã0, Cultura e Esportes----
Plône,. Uso..up. Parc. do Solo e Mei0 Amb.- E:l
Des€nv. Econômico e Turismo---- E

'lfrlt!-üili'çz,tFSaúde
t'l a 0r

Vrce Presidente

Apresento o presente projeto de lei. que Dispõe sobre denominoção de Rua José
Joaquim de Freitas a atual Rua Um, localizada no Bairro Jardim Augusto Coimbra, nesta

cidade e Comarca. para apreciação e posterior deliberação de vossas excelências.

Conto com a imprescindível àtenção de todos, no sentido da integral aprovação do
referido projeto.

Atenciosamente.

DORIEDSON ILVA FREITAS

Vereador

As Suas Excelências os Senhores.

vEREADoRES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPoRÃ

N.1t\4( "v *br"

C,ooudcadon
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Câ.mara ful-unicipaf [e fuÍ.otnpora
Estaío fe São Qaulo

Nobres Pares.

A presente propositura tem por finalidade denominar a atual Rua Um com o
nome de Rua José Joaquim de Freitas. em homenagem a um antigo morador daquela região.
que Íaleceu deixando inúmeros familiares e amigos. assim como uma grande saudade em

todos.

Tratava-se de pessoa idônea, de moral a caráter irretocáveis.

Desta forma, com a presente propositura estaremos oficializando a
denominação desta via pública e ao Ínesmo tempo homenageando esse senhor que era tão
querido por todos.

Diante do exposto. concito os nobres pares a votarem favoravelmente à

presente matéria.

Plenário "27 de Março". 04 de dezembro de 201 8.

DORIEDSON ILVA FREITAS

/M1M('

Vereador

EXPOSICÃO DE MoTIVOS
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Câ.maro fuíunicipaf [e folatnporã

PROJ,ETO DE LEI N' I72 DE 2OI8

Dispõe sobre denominação de Rua José

Joaquim de Freitas a atual Rua Um.
localizada no Bairro Jardim Augusto
Coimbra. nesta cidade e Comarca.

(Autor: Vereador Doriedson Antonio da Silva F'reitas)

A CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA APROVA:

Art. l' Fica denominada de *Rua José Joaquim de Freitas" a atual Rua Um,
localizada no Bairro Jardim Augusto Coimbra, a qual tem a segr{e descrição e

confrontação:a.B"'^'\Àé-', - - .

u' -") '>-à/ 
"- 

'^ -
X) ini"ia-.e na Estrada Municipal, tendo aproximadamente 530 metros de

comprimento por 6.00 metros de largura, com as coordenadas UTM E: 340269.19 N:
7423010.25, confrontando com a Quadra "C" e "E", até o final dela.

Art, 2' A planta de situação. o memorial descrito, o abaixo assinado com a

concordância dos moradores. bem como a certidão de óbito do homenageado ficam fazendo
panes integrantes do presente projeto.

AÍ. 3' As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art.4' Esta lei entraem vigornadatade sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Plenário "27 de Março". 04 de dezemb e2018

I)ORIEDSON A VA FREITAS

Vereador

lEsta[o [e São Qaufo

À4 tM('
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

MiiÍfífoiã

Mairiporã, 19 de novembro de 2018.

Resposta ao oÍicio no 498/2018

MEMORIAL DESCRITIVO

Conforme solicitação, segue a descrição da Rua Um, bairro Jardim Augusto Coimbra.

A Rua Um inicia-se na Estrada Municipal, tem aproximadamente 530 m de

comprimento por 6,00 m de largura com coordenadas UTM E: 340269.79 N: 7423010.25,

conÍrontando com a quadra C, E, até o Íinal dela.

Fi c do E. S. Cardoso

Assessor ll

Al Tibiriça no 374, Vila Nova - Mairiporã - SP CEP: 07600-000 - Telefone: 4419-8046

{m}

Aíonso Aaôá ô pado

à7)i'i"i;'*b

o!Ías e Seruiços

www. mâiripora. sp.qov. br E-mail: depto. obras@mairipora. sp.gov. br
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CURRICULUM VITAE

Aos 03/03/1923 nasce José Joaquirr de Freitas, ou Zé Barbeiro - apelido

carinhoso que tinha na cidade - e que compârtilha a história de milhões de brasileiros

que saíranr de sua terra natal para ganhar a vida em un1 novo lugar. Seu Zé deixou

Buique, no agreste pemambucano, juntamente com sua primeira esposa Maria, para

encontrar um lugar de esperança e prosperidade em Mairiporã em 1948. Homem da roça

aprendeu sozinho o oÍlcio de barbeiro e na Rua Coronel Fagundes, centro da cidade,

abriu seu salâo. Atendia a todos por rnais de 50 anos inintenuptos. Seu pequeno salão

era praticanrente um ponto de referencia na cidade e um lugar para encontrar os amigos.

bater um papo e claro, sair com um visual novo.

Juntamente com sua esposa Durvalina, foi um dos primeiros moradores do

bairro Jaldirn Augusto Coinrbra, às margens do Rio Juqueri. Além de fomentar o

deserrvo lvinrento do bairro, Íbi urn grande incentivador para as melhorias da região e

unr Iutador assíduo para garantir mais infra-estrutura à todos moradores da Prainha e

regiào.

Josc Joaquim de Freitas Íbi unra das l'iguras mais conhecidas e apreciadas de

Mairiporã. Dono de uma rcputação incxorável contribuiu significativarnente, ao longo

dos seus tJ9 anos de vida, para o bem estar das pessoas de todas as classes econômicas e

sociais da cidade. Mairiporense de alura deixou uma linda família composta por sua

esposa Durvalina e seus dez filhos, Heleno (in memorian), Maria José, Severina'

Rubens, Jurandir, Gilmar, Jose Roberto, Lucineia, Luciano e Diego'
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Esta[o [e São cPaufo

ABAIXO-ASSINADO

posto no artigo 3s da Lei Municipal ne 3.318, de ZS/]'t/L3, nós,A f irn de cumpn
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45t12t2018 Locamâil :: cópia proietos de lei nos 169, 171 e172118

cópia projetos de lei nos 169, L7l e 172/L8.
< protocolo@camaramairipora.sp. gov.br>

alexandre boava <alexandreboava@camãramairipora.sp.gov.br>, Antonio Ap.

Barbosa da Silva <tonhe@camaramairipora. sp. gov. br>, carlos augusto forti
< qusto@ca maramairipora,sp.gov. br>, cicero pereira dos santos
< pastorcicero@camaramairipora.sp,gov. br>, doriedson antonio da silva freitas
< dori@camarãma iripora. sp.gov. br>, dr.ricardo
<dr.ricardo@camaramairipora.sp,gov.br>, Nil
<vereadornil@camaramairipora.sp.gov.br>, marcinhodãserra
< marcinhodaserra@camaramairipora.sp.gov.br>, l'4arco Antonio
< ma rcoantonio@cama ramairipora.sp. gov. br>, Manoel Ricardo Ruiz

<chinaoruiz@camaramairipora.sp.gov.br> 3 mais...

05/L2/20tA 09i30
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Assunto

De

Para

Data

proj169. 18.pdf.pdf (7.8 MB)
proj 171.18. pdf. pdf ( 1.0 MB)
proj 172.18. pdi pdf ( 1008 KB)

htlps:/^,ebmail.segUÍo,com.bílcamaÍamairipora.sp,govbr/v2l?_task=mail&-aclion=print&-uid=3821&.mbox=lN8ox-enviadas& 
extwin=,| 1t1
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PO DO DOCU MENÍO ROJETO DE LEI

spõe sobre Rua José Joaquim de Freitas a Rua Um, localizada no Bairro Jardim
Coimbra nesta cidade e Comarca.

edson Antonio da Silva Freitas

ZqtA - L0:27 ABERTO

METENTE iretoria Ju rídica ESTINATARIO missão de -lustiça, Legislação e
a

MEAR RELATORIA E EXARAR PARECER

V8Ísador - PPS

htlpJ/192.168.1 .49/legislativoweb/ramate.asp?pselecao=2&plipoDoc='t &pTipoDocAux=0&pAno=2o.t B&pNume.o= 172&pongem=2 1t1
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Câ.mara gvLunicipaf fe 9vÍ-atnporo

C

lEstalo íe Sao ?aufo

OMISSAO PERMANENTE DE JUSTICA. LEGISLA Ão r nroacÃoC

Parecer ao Projeto de Lei n" 17212019, dispõe sobre denominação de Rua José Joaquim de
Freitas a atual Rua um, localizada no Bairo Jardim Augusto coimbra, nesta cidade e comarca.

I _ RE,LATORIO

II- VOTO DO RELATOR

A matéria em tela, conforme preceitua o inciso IV do art. 8o da Lei
Orgânica Municipal é concorrente, podendo o Poder Legislativo propôJa, portanto, sua
apresentação encontra amparo legal, regimental e constitucional.

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão qualquer óbice às
normas 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
constitucionalidade e legalidade.

todo o exposto, este Relator opina pela sua

E o meu parecer.

Plenário "27 de março", 28 de março de 2019.

Marco Antonio Ribeiro Santos
Relator

/IIârs

O Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas propõe a matéria
em tela que denomina de Rua José Joaquim de Freitas, a via pública acima mencionada.
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Câ.mara fuí-unicipat fe %.otnporo
lEsta[o [e Sõo Qaufo

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 28 de março de 2019,
considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de
Lei f 17212019. Quanto ao mérito cabe aos Senhores Vereadores a decisão final. Não havendo
mais nada a ser tratado, enceÍrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres
pares. Estiveram presentes os Senhores Vereadores: Alexandre dos Santos. Marco Antonio
I{ibeiro Santos e Manoel Ricardo Ruiz.

Plenário "27 de março", 28 de março de 2019.

Alexandre dos Santos
Presidente

Manoel Ricardo Ruiz
Vice-Presidente

Marco Antonio Ribeiro Santos
Secretário

lrapc

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA. LEGISLACÃO E REDACÃO
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Câ.mora ful-unicipaf fe fuíatnporã
Esta[o íe São ?aufo

Despacho:

Procuradoria Jurídica:

Para Senhor Presidente:

Tendo em vista que não houve até a presente data a indicação da Relatoria do mencionado projeto
de lei no 17212018, pelas Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e Educação, Cultura
e Esportes, o mesmo se encontra inteiramente fora do prazo constante da Seção V DOS
TRABALHOS, Art. 85 e seguintes do RL, repasso a Vossa Excelência, para que determine as

providências a serem adotadas.

Informo que nosso Regimento Intemo 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 perecer, pelo Presidentê da Câmara, de ofício, ou a requerimento
de qualquer Vereador, independentemente do pronunclamento do plenário".

Assim sendo, determino a inclusão do mencionado projeto na ordem do Dia da Reunião
Ordinária a ser realizada nêsta data.

2 de novembro de 2019

José Aparecido Pereira de Carvalho

Procurador Legislativo

Ricardo Messias Barbosa

Presidente
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ineri^íé?Reunião
Item ( ) do Expediente

( X) da ordem do Dia

) Proieto de Emenda à Lei Orgânica do Municlpio (
) Projeto de Lei Complementar (

f) Projeto de Lei Ordinária (

) Proieto de Decreto Legislativo (

) Projeto de Resolução (

) Substitutivo (

) Enrenda Aditiva (

) Emenda Modificativa (

) Emenda Substitutiva (

) Emenda Supressiva (

) Subemenda (

) Redação Final

) Veto

) Parecer Prévio

) Requerimento

) Moção

) Outro

lEstafo [e São cPaub

FoLHA DE vor,cÇÃ0
Reuniào Extraordinária
Processo ," l+lll
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(
(
(

(
(
(

(
(
(
(
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(
(

I{csultado dâ Votação

) Rejeitado

) Aprovado em Discussão Unica

) Aprovado com Emendas

) Aprovado em lo Discussão e Votação

) Aprovado em 2" Discussão e Votação

) Aprovado em Regime de

) Aprovado na forma do Substitutlvo
) Não alcançou "quorum" para aprovação

) Rejeitado o Veto
) Mantido o Veto

) Outro

AuscntcSirn Não
Alexandre dos Santos PPS x
Antonio Aparecido Barbosa da Silva PSDB r(
Carlos Augusto Forti PTB
Cicero l)ereira dos Santos PSC Á
Doriedson Antonio da Silva Freitas RI]I)E
Ilssio lltinozz-i Junior PDT
Juvcnildo de Oliveira Dantas PV x
Manoel Ricardo Rui
Marcio Alexandre Enridio de Oliveira

PSD
PSI)

i\íarco Antonio Ribeiro Santos PSDI]
PS I)I] .aRicardo Messias Barbosa

Valdeci Fernandes PV
Wilson Rogerio Rondina PSC li

OTAL I

l'lcnririo' Õn

colt

7 dc Março", IZ de

Presi ntc

0bieto da Votacão

0bsclvação:

I

)

(

(

d" ?o l9



JÉ
/

Câ,mara fuí-unicipaf fe lví-airtpord
Esta[o fe São Qaufo

Ollcio n" 7l Íl/20 I 9

Mairiporã, I 3 de novembro de 2019.

Excelerrt íssinro Senhor Pretêito Municipal,

C'onrunicanros que na 36" Reunião Ordinária foi APROVADO o PRO.IETO DE l-til
N' I 72120 f 8. tlve Di.;põe .,;ohre llrur ,lo.té Joaquint de Freitas cr Rua Um, loculizadu no ,lardint
Attgtt.slrt ( ttintltr«. nc.;ttt cidttdc a (itmu'ctt.

l)ata que Vossa Excelência possa promulgar a conrpetente lei, dentro do prazo legal,
transtn itinros- lhe, cópia autêntica do nrencionado projeto.

lleslleitosarnente.

l{ t) IIATtB()SA
l'residen te

À SLra I:rce lernciir o Scnlror

^NI'ONt() 
Slt t(;trtiYlrKt 

^l^('Yl)Al'r cli'i(trr ir \l trnieiPul rl,. 1\ l:rir i1,,'r;1

I )1. t,/
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AUTOGI{AFO I)O PITOJE'Io DE LEI N'I72 DE 2()I8

Dispõe sobre denominação de Rua

.Iosé ,loaquim de Freitas a atuol Rua

Um, locolizado no Jardim Augusto
Coimbra. nesta cidade e comorca-

(Autor: Vereador Doriedson Antonio dâ Silva Freitas)

A CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA APROVOU:

Art. l' Fica denominada de "Rua JoséJoaquim de Freitas" a atual Rua Um,
localizada no Loteamento Jardirn Augusto Coimbra, a qual tem a descrição e confrontação
abaixo:

Parágrafo único. lnicia-se na Estrâda Municipal, tendo aproximadamente 530
metros de comprimento por 6,00 metros de largura, com as coordenadas UTM E,: 340269.19
N: 7423010.25, confrontando com a Quadra "C" e "E", até o final dela.

Art. 2' A planta de situação, o memorial descritivo, o abaixo assinado com a
concordância dos moradores. bem como a certidão de óbito e o curriculum vitae do
homenageado ficam Íàzendo partes integrantes da presente lei.

Art, 3' As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias. suplementadas. se necessário.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Plenário "27 de Março", l3 de novembro de 201 9.

NIESA DIRtrI'IVA

I]( )S,\

k.

Presidente

, r\l' '\ {l | .,illr
ENII,DO DE o

\\. \), I

LIVÉITA DANTASAN
t/sec retá rto

A SII,VA JUV
2'Secrel,ário
:*-_ --/
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PREFEITURÀ MUNICIPÀ-t DE MÀIRIPORÀ
ESTADO DE SÃO PAILLO

Oficio n" 09112019

blo de 1019.

Senhor Presi

S.

Presidente da C
Mairiporã - SP
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