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Mairiporã,29 de outubro de 2019

Êncaminh€-se a(s) Comissão(õer)
lustiça, Legistação e Redacão
Fininças e OÍcamento
obras e Servrc;s púuãoi--
Educação, Cuttüra e Esoort-ei---
Plane; tJso .'rr. par.. Oo Solo e ttten Âí6--
Desenv. aconômico e Turlsmo ^ -
'r":iir:,roüry;;"tv:'orp.

d

Nobres Pares.

'/ice Presidente

Apresento o incluso Projeto de Lei, que Dispõe sobre olter ção do § 3" do

art. 2' da Lei Municipal n" 3.290, de 16 de setembro de 2013, para deliberação de Vossas

Excelências.

CeÍo de poder contar com a imprescindível atenção, subscrevo-me.

Atenciosamente-

MARCIO ALE IDIO DE OLIVEIRA
Serra""Ma

or

EEEE
trl

CosumkadooH€Íúxlo

ú2Ut?

As Suas Excelências Senhores
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ IJDO

Í)l_P/

C âmara fiVÍ.unicip a [ fe ful-atrtp orã
f,stalo [e São Saub
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Câmara
Estaío fe São ?aufo

Senhores Vereadores

Trata-se de projeto de lei que altera a Lei Municipal n" 3.290, de l6 de setembro de
2013, que versa sobre denominação de vias, logradouros e demais bens públicos.

Tendo em vista que algumas vias públicas de nosso município não possuem a
devida planta de situação registrada no Cadastro da preieitura municipal, sugerimos que este

documento seja substituído pela imagem do Google Earth. com as devidas coordenadas, haja vista
que este já é um procedimento muito comum na Secretaria de Obras do Município, quando há a
necessidade de juntar documento de identificação de local.

Desta forma, conto com a aprovação do referido projeto

Plenário "27 de Março", 29 de outubro de 2019

MARCIO AL DIO DE OLIVEIRA
"Ma od Scrra"

or

fuí-unicip at fe %-arrryorã
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Câ.mara Tul-unicipaf [e fuÍatnPorã

Art. l" Irica altelacla a redação do § l" do art

seguinte lcdaçào:

-'1rr' 2'."
t( 1'

tl i sl.rosiçt)cs elll colltrarlo'

Plenário "27 de Març outubro de 201 9.

.q cÂNtlR.A Ml-INICIPAL oe n'ratRtponÃ APRovA:

2" do referido projeto' passando a ter a

§5"" 
n'n* cla Certidão de obito'. as proposições -de 

denominaç'ão deverão

ser ac.ompunhada, aa ,*puriçllo",ir",ir-,'i"íi n 
^r*orial 

desiritivo e da planta de situação e/ou

imasem do Google fo'tn 'oi' 
o' ieuidas c:oordenadas' quanrlo o caso' e no locanle ao disposto

';:;i;;;;,"r;,.-2x 
tlo curriculum vitue do homenascado "

Art' 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação' revogadas as

o

MARCIO AI,EXAN
"M arcin

() DE OI,IVEIRA
rril

Vcrea 0r

1t)l .1,

Estaío [e São cPaufo

PROJETO DE LEI N" 269 DE 2OI9

Dispõe sobre u alteraçiio tla Lei Municipal n"

3 290 de l6 de setembro de 2013'
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(Projeto de Lci n' 240/07 - de âuloril
Vcrcadrrr Prcsidentc (ilauco Tadctt tlc Sottza
( ostir)

O PREFEITO }'L'NICIPÂI. DE

i\lAlRlPORÀ. Scnhor ANTOT§IO SHICIIEYUKI AIACYDA. faz sabcr que a ('ânura Municipal

apro!ou c cu !ünclono c promulEo a scSuintc I ci'
Ârt. l" A dcnomrnaçào dc vias. logradourrrs c

tlrnurs hr'ns pirblrtrrs passa a scr regida pcla ptescnte í.cl
Ân 2" 

^ 
denomlnação de que trala o clrl,r,/ do

.rrr I |,rrlcr.i rtr rh. lrr.rc ercolho. rlcsr.lc quc tlâo sc.ium utrlrzadas prhvras ort c\Prcsrücs dc §lgllllicü§io

iirrrl.r. drtrtrtrrttrr'.t:',ttt tntprriPrus.
§ l" Quando se tlatuÍ de nonrc dc pessol. a

dcrpmrnaçàu lo0r€nte podcfá SCr atribrrida apris o serr falecirr[ntO. COmprovadO lrravÉs tla tBspcctlva

Cc rdào dc Obrlo ou qnalquer ouBô pÍova idônc0
t ?" Além da (:cnidào dc Obrto. ns ptoposrçõcs

dc denonrllaçào der.eÉo scr acompilnhildss di exposrçào tle nroltv«ls, do nrcmonal desctilivlr c tla plrnta

tic rifuoçio. quandO O Cnso. e O toca|]lc a(r diSposto »O ( l' rlo att. 2". d<t t'tnrurlwn vt«t çlo

hom€nageado.
\ .1" Quando sc tratâr de denonrrnação de vta

pril.rlrr.r. r r'tNsnu develi rct a COnCqrt-lânCU OU a adcsiO de SCssCnta por Crnto dOS plopÍlclallos dos

rrnti\.rrr rla rctcrida r ra ou logradouro público. nranilbstada através de abaixtr asslnado

tr1..1" [ica vedada a altcraçào dc rJcnominação

de vias. logradoutos e demais bens p(rblicos 1á denominados com oomÊ de pessoas c datas htstôricas.

...rxtr lxrnr-rtrda I alteraçào dus dcrnars. dssdc quc haya r concordáncia ou adcsâo de sctenta [xlÍ cçnlo do§

pr,,p, r.'rúri.r. ,lc irrrtr.crs da refcritla tia ou logratlouro público. manifestada at|avés dc abalxo assinado.

^ÍÍ. 
4" Âs drspcaâs decorrcr es da txccuçào da

prcsenlc Ler corrcÍào por conta de verba pÍóplla, consigllldâ no ()r§amênto vigcnte. §uplcmÉnlada. §c

ntcessario 
^Í1. 

i l--stà Lci cntra cm vlgot tu da., de suâ

publrcaçào. ticxftlo rcvogldas 8s dlsposiçÔÊs cm conüário, cm espccial as kis Muuiclpals rr's l.ó22. dc

l() t0 91. I lí7ír. rtc 26()Ót98 c 2. t80. dc 2ar06i()2.
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LEI n' 3.290 de l6 de setembro de 20 | 3 - Câmara Municipal de hnp://Çamaramairipora.sp.gov.br/index.php?view=-view Lei L

,6,
í

{Eü
cÂuaNn MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

LEI no 3.290 de 16 de setembro de 2013
Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal no 2.804, de 2 de
julho de 2008.

Art. 1' Fica acrescido um parágrafo ao atl. 20 da Lei Municipal no 2.804, de 2 de iulho de 2008,

passando o § 20a § 3" e o § 30 a § 4o, com a seguinte redação:

"Art.20...

§ 1o...

§ 2" A denominação em homenagem a pessoas só poderá ocorrer uma única vez e

apenas em um bem público.

§ 30 ...

§ 40 ..."

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

lvlairiporá, 16 de setembro de 2013

ESTE TEXTO NAO SUBSTITUI O ORIGINAL ARQUIVADO

NA CÂÍVIARA MUNICIPAL DE TUAIRIPORÃ

q
Voltar a pesquisa

cÂrrllne uurutctpau oe mltRtpoRÃ

Alameda Tibiriçá, 340 - Vila Nova - Mairiporã/SP

e-mail: atendimento@camaramairipora.sp.gov.br

Telefone: (11 ) 441 9-0800

Horário de Funcionamento: das 8h às 'l7h

I of2 2911012019 0841

em contrário.
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CÂUARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
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LEI no 3298 de 07 de outubro de 2013

ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 3318 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013

Fica ciado o § 30 ao dtt. 2o da Lei Municipal no 2.8U, de 2 de julho de 2008.

Art, 10 Fica criado o § 30 ao art. 20 da Lei Municipal no 2.804, de 2 de julho de 2008,

com a seg uinte redação:

"Art.20 ...

§ r"..

ffi

§ 30 Quando se tratar de denominação de logradouro, deverá haver a
concordância ou adesão de sessenta por cento dos proprietários ou moradores dos imóveis lá
tocalizados, manifestada através de abaixo-assinado. NOVA REDAÇÃO DADA PELÁ LEI MUNICIPAL
?318 DF 75 DF NOVFMBRO DF 2O1 J

Plenário "27 de Março", 25 de setembro de 2013.

lvlairiporã 07 de outubro de 2013

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O ORIGINAL ARQUIVADO NÂ CÂMARA MUNICIPAL OT UEINIPONÃ

lof I 29/10/2019 08:.12

I

§ 2" ...

AÉ, 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário, em especial a Lei Municipal no 2.855, de 12 de março de 2009.



Lei n" 33 l8 de 25 de novembro de 2013 http:,//www.camaramairipora.sp.gov.br/view/view LeiLecDleRe

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

LEI no 3318 de 25 de novembro de 2O13

Fica alterado o § 30 do aft. 20 da Lei Municipal no 3.298, de 7 de outubro de 2013.

Art. 10 Fica alterado o § 30 do art. 20 da Lei Municipal no 3.298, de 7 de outubro

de 2013, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20

§ 7"...

§ 2" ...

§ 3o Quando se tratar de denominação de logradouro, deverá haver a

concordância ou adesão de sessenta por cento dos proprietários ou moradores dos imóveis lá

localizados, manifestada através de abaixo-assinado,

AÉ. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Mairiporã 25 de novembro de 2013

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O ORIGIT{ÀL ARQUIVADO NA CÂMARÂ MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

I
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Cópia dos projetos 267 /19, 268/19 e 269/19, e projeto de decreto 16119

E-mail da Câmara < info-diego@camaramairipora.sp.gov.br>
Qua,30/1O/2O19 11:19

Pere: Vereâdores <vereâdor6@groups.outlook.com>
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01t11t2019 CECAM - Sistema de Consulta Legislativo

Trâarite do Processo Nõ 1426/2OL9 - Dôcumento N' 269/2019

PO DO DOCUMENTO ROJETO DE LEI

NTO;
ispõe sobre alteração do § 30 do art. 20 da Lei MuniciPal no 3.290, de 16 de

bro de 2013.

uTORl arcio Alexandre Emidio de Oliveira

DATA 3o/L0/20L9 - lo:47 srruaçÃo ABERTO

REMETENT: Procuradoria lu ríd ica DES-TINAÍARIO
Comissão de Justiça, Legislação e
Redação

oEscRrçao NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER (ART.85 É SEGUINTES RI)

lp
4

t/hrrap (w ),a/* 0 rÍruo&. ,/lbu.,l#* ll,* á^

- PPS

192.168.149/lêgislativoweb/tramite.asp?pSêlecao=2&pTipoDoc=1&plipoDocAux=0&pAno=2019&pNumero=269&pOrigem=2 111



II
t

Esta[o [e São cPaufo

Parecer ao Projeto de Lei n' 26912019, dispõe sobre alteração da Lei Mwricipal n"
3.290, de 16 de setembro de 2013.

I -RELATÓRIO

O Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira propõe
a matéria em tela que visa alterar dispositivo da lei acima mencionada.

II- VOTO DO RELATOR

constitucionar, podendo o r"uâ tfl?3tli§" o:ü""H"r.,Hiflu,'r",fÍ' "**"'* '

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão qualquer
óbice à 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.

constitucionalid"a" 
" 

trguuauiJde 
de todo o exposto' este Relator opina pela sua

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

É o -eu parecer

Plenrírio "27 de bro de 2019.

Ri
e

o Anto

/\Íârc

M Santos

Câmara fuí.unicipaf [e %.atnporã

COMISSÁO PERMANENTE DE JUSTICA. LEGISLACÁO E REDACÁO
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Câmara ful-unicipof fe fuíarnporã

lEstofo fe São cPaufo

comssÃo pERMANENTE DE JUSTIÇA, Lncrsu.cÃo n Rr»ecÁo

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 5 de novembro
de 2019, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela

aprovação do Projeto de Lei no 26912019. Quanto ao mérito cabe aos Seúores
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 Seúores
Vereadores: Alexandre dos Santos, Manoel Ricardo Ruiz e Marco Antonio Ribeiro
Santos

Plenário "27 de março 20 de maio de 2019.

Manoel Ricardo
Vice-P

Marc toselroAntonio

/Japc
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Câ,mara foí-unicipaf fe ful-atrtporã
lEsta[o [e São cPauh

rolua or voracÁo
Reunião Ex
Processo no"rwz:-

Obieto da Votação

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

QÓ Projeto de l-ei ordinária
) Projeto de Decreto I-egislativo
) Projeto de Resolução

) Substitutivo

) Emenda Aditiva
) tmenda Modificativa
) Emenda Substitutiva

) Emenda Supressiva

) Subemenda

) Redação Final

) Veto

) Parecer Prévio

) Requerimento

) Moção

) Outro

Ilcsultaclo dâ Votâçâo

k
) do Expediente
) da Ordem do Dia

(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

(
(
(
(

(
(
(

(
(
(
(
(
(
(

) Rejeitado

J3 Aprovado em Discussão Unica

' ) Aprovado com Emendas

) Aprovado em I " Discussão e Votação

) Aprovado em 2" Discussão e Votação

) Aprovado em Regime de

) Aprovado na forma do Substitutrvo

) Não alcançou "quorum' para aprovaçâo

) Reieitado o Veto
) Mantido o Veto
) Outro

Observação:

Nío Ausenlca Si rr
PPS K

\ntonio .Aparecido Barbosa da Silvu
P'IB YCarlos Aususto Forti

Doriedson Antonio da Silva Freitas RDDE ><xIlssio Nlinozzi Junior
Juvenildo de Oliveira Dantas PV >L

PSD
PS t) xMarcio Alexandre Emidio de Oliveira

Manoel Ri

PSDI} )s\íarco Antonio Ribciro Santos

Ricardo Messias Barbosa PSDB
PV xValdcci Fernandes

Wilson Rogerio Rondina PSC x

o

IO IAL rl

Plenário "27 de Março" c

tr I \
I ecretá

de

^D

Presid nle

39Reunião Orrlinária
Item ?2----

I

Âlexandre dos Santos
PSDB v

xCiccro I'erelra dos Santos PSC

PDT

)

l

u",2n lg
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Câmara fuluniciPat [e frí-atnPorã
lEsto[o [e São ?aufo

OÍlcio n" 69812019

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal'

A Sua Excelência o Senhor

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Prefeitura Municipal de Mairiporà

Mairiporã, 6 de novembro de 2019

Comunicamos que na 35" Reunião Ordináriafoi APROVADO o PROJETO DE LEI

N" 269l201e, que Dispõe '";;";i;;;oà; 
i' 9-:; a" arr' 2" da Lei Municipat n" 3 2e0' de t6 de

setembro de 201 3.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei' dentro do prazo legal'

transmitimos-lhe, cópia autêntica do mencionado projeto'

ResPeitosamente,

RDO SIAS BARBOSA
Presidente

DLP/
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Câmara fuílniciPaf [e lVí-amPorã

lEsta[o [e Sao cPau[o

lutó«; RAI.-o DOP ROJETO DE LEI N" 269 DE 2019

Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal n'
3.290, de I ó tle setembro de 2013'

(Autor: Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira)

e cÂnneRa MUNIcIPAL DE MAIRIPoRÁ apRovou:

Art.l.Ficaalteradoo§3odoart.2"daLeiMunicipalno3.2g0,de16desetembrode
2013, passando a ter a seguinte redação:

"Art.2'...
§1',..
§ 2'"' 

ições de denominação deverão ser
5;' Álém da Certicião de Obito' as propos

acompanhadas da exporiçao"ií ."ii"ot, do memiriai descritivo e da planta de situação e/ou

imagem do Google Earth "o^'o' 
i"uido' coordenadas' quando o caso' e no Íocante ao disposto

';;;í 
1;i" arÍ. 2"', do curriculur4-vitae do homenageado "

Art.2.EstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesem
contrário.

RDO ME IAS BARBOSA
P res idente

\

ENIL à*Lnntn,{l
LVA J oLt

AN'I'
rto tá rio

Plenario "2T de Março",6 de novembro de 2019'

MESA DIRETIVA

I
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PREF[ITT]R^& MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTÁDO DE SÃO PÁULO

Oficio n' 083/201 9
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