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C â.mara luí-unicip of fe fularrip orã

Mairiporã, 5 de novembro de 2019.

Encrmlnhe-se a(s) Comissão(ões) d

lueflçr, Legl§lação e Redação-
rrnariçis á Oriamento-' --
oDrrs e Servrços Públrcos-----
Educôçto. Cultura e Esportes--
Planej. Uso ac,J do Solo e l.leio Amb._
Desênv
saúde
I{arÍr

Nobres Pares. idente

Apresento aos nobres edis o presente projeto de lei, qte Dispõe sobre denominação
de vias públicas localizadas no Loteamento Quinta da Boa Vista, Bairro Roseira, neste município,
para apreciação e posterior deliberação.

Atenciosamente.

\IARC'Io ALE DE OLIVEIRA

Ve

As Suas Excelências os Seúores.

vEREADoRES »,c, cÂM,{RA MUNICIpAL on nr,qlnrpoRÃ
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Câmara guLunicipat fe ful-otnporo
Esta[o [e São ?aul.o

Nobres Pares.

Visa a presente propositur4 denominar as Ruas A, B, C, D, E, F e G, localizadas
no Loteamento Quinta da Boa Vista, Bairro Roseira, nesta cidade.

Os nomes das referidas ruas partiu de uma escolha feita entre os moradores do local,
os quais registraram em abaixo-assinado.

Assim, diante do exposto e atendendo a uma solicitação dos moradores é que
proponho esse projeto de lei, a fim de oficializarmos as denominações dessas vias públicas.

Plenario "27 de Março", 5 de 2019.

MARCIO ALEXAND

v
E OLIVEIRA

/I)LP-MIMC'

EXPOSICÃO DE MOTIVOS
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Câmora fuí-unicipat le fuÍarnporã
Estaío [e São Qaulo

PRO.IETO DE LEI N'272 DE 2OI9

Dispõe sobre denominaçõo de vias públicas
localizadas no Loteamento Quinta da Boa Vista,

Bairro Roseira. neste município.

.q, cÂnal.RA MUNICIpAL DE MArRrpoRÃ,tpRova:

Art. 1' Fica denominada de Rua Garanhuns a atual Rua A, localizada no Loteamento

Quinta da Boa Vista, Bairro Roseira, nesta cidade e comarca, a qual tem a seguinte descrição e

confrontações:

Parágrafo único. Inicia-se na Rua Cunha Bueno, UTM E: 333941.16 N:7410976.07,
finalizando em uma extensão de aproximadamente 680,00 m de comprimento, UTM E: 333544.14
N: 7411198.30, com 6,00 m de largura, confrontando no lado direito com as Quadras B e C e no
lado esquerdo com a Quadra D.

Art. 2' Fica denominada de Rua Alagoiúa a afi:a'l Rua B, localizada no Loteamento

Quinta da Boa Vista, Bairro Roseira, nesta cidade e comarca, a qual tem a descrição e

confrontações:

Parágrafo único. Inicia-se na Rua A, UTM E: 333735.40 N: 7410906.57, finalizando em
uma extensão de aproximadamente 33,00 m de comprimento, coordenada final UTME: 333719.74
N: 7410874.54, com 5,50 m de largura, confrontando com o Sistema de Recreio em ambos os
lados.

Art. 3' Fica denominada de Rua Jaboatão a atual Rua C, localizada no Loteamento Quinta
da Boa Vista, Bairro Roseira, nesta cidade e comarca, a qual tem a descrição e confrontações:

Parágrafo único. Inicia-se na Rua D, UTM E: 333650.70 N: 7411145.34. finalizando em
uma extensão de aproximadamente 125,00 m de comprimento com a Rua A, UTM: 333586.90 N:
7411046.63, com 5,90 m de largura, confrontando no lado direito com euadra c e no lado
esquerdo com a Quadra B.

Art. 4" Fica denominada de Rua Palmares a atual Rua D, localizada no Loteamento Quinta
da Boa Vista, Bairro Roseira, nesta cidade e comarca. a qual tem a descrição e confrontações:

Parágrafo único, Inicia.se na Rua Cuúa Bueno, UTM E: 333942.85 N: 7410976.9g,
finalizando em uma extensão de aproximadamente 405,00 m de comprimento, urM E: 333650.70
N: 7411145.34, com 6,00 m de largura, confrontando no lado direito com a euadra A e no lado
esquerdo com a Quadra B.

Art. 5' Fica denominada de Rua Caruaru a atual Rua E, localizada no Loteamento euinta
da Boa vista, Bairro Roseira, nésla cidade e comarca, a qual tem a descrição e confrontações:

(Autor: Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira)
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Câmara gvlunicipat [e 9ví-otnporo

Estafo [e São cPauln

Parágrafo único. Inicia-se na Rua A, UTM E: 333713.66 N: 7410920.32, finalizando em
uma extensão de aproximadamente 200,00 m de comprimento na Rua F, UTM E:333523.69 N:
7410875.11, com 6,00m de largura, confrontando no lado direito com as Quadras D e E, lado

esquerdo com Sistema de Recreio.

Art. 6' Fica denominada de Rua Gravatá a atual Rua F, localizada no Loteamento Quinta
da Boa Vista, Bairro Roseira, nesta cidade e comarca. a qual tem a descrição e confrontações:

Parágrafo único. Inicia-se na Rua E. UTM E: 333523.69 N: 7410875.11, finalizando em
uma extensão de aproximadamente 500.00 m de comprimento, com coordenada UTM E:
333341.31 N: 741 1259.75, com 5.00 m de largura, confrontando no lado direito com a Quadra E
e no lado esquerdo com a Quadra F.

Art. 7' Fica denominada de Rua Cabo Verde a atual Rua G, localizada no Loteamento

Quinta da Boa Vista, Baino Roseir4 nesta cidade e comarcA a qual tem a descrição e

confrontações:

Parágrafo único. Inicia-se na Rua E. UTM E: 333592.62 N: 7410928.94, finalizando em
uma extensão de aproximadamente 420,00 m de comprimento, com coordenada UTM E:
333 543. I I N: 741 1 198.80, com 5,90 m de largura, confrontando no lado direito com a Quadra D
e no lado esquerdo com a Quadià E.

Art. 2' A planta de situação, os memoriais descritivos e os abaixos-assinados dos
moradores, ficam fazendo paÍtes integrantes da presente lei.

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

Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Pleniírio "27 deMarço",5 de novembro

MARCIO ALE DIO DE OLIVEIRA

/DLP.MIMC

19.
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MáÍiipi6rã PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIR!PORA

Memorando n" al0 l2Ol9

Mairiporá, O4 de setembro de 2019

Assunto: resposta ao Oficio 517 l2Ol9

Em atenÇáo ao oficio n' 517 de 2Ol9 de autoria do nobre

vereador Ricardo Messias Barbosa, encaminhamos Memoriais Descritivos e Planta
de Situaçào das Ruas A, B, C, D, E, F e G, todas do Loteamento Quinta da Boa

Vista, bairro Roseira.

Aproveitamos o ensejo para apresentar nossas cordiais
saudações.

Atenciosamente,

Eng,' Maria de Lourdes Almeida Dantas

Secretária Municipal de Otrras e Serviços

Al. TibiriÇa no 374, Vila Nova - Mairiporã - Sp CEp: 07600-000 - Telefone: 4419_BO4g
atTÍ00ra. so. q ov. br E-mail: obras@mairipora.sp.gov. br

À

Sra. Fabiana Brandáo de CamPos

Diretora Administrativa
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{ffi} PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Mâíiíçiírã
ffiB

Mairiporã, 02 de setembro d,e 2019.

Resposta ao oficio ne 517 /2O19

MEMORIAT DESCRITIVO

Conforme solicitação, segue a descrição da Rua A, Bairro Roseira, Loteamento Quinta da

Boa Vista.

A Rua A, inicia-se na Rua Cunha Bueno, UTM E:333947.16 N:7 47097 6.07 finalizando em

uma extensào de aproximadamente 680,00rn de comprimento, UTM E: 3,33544.14 N:

74lllg}.3},com 6,00 m de largura, confrontJdo lado direito coffiuadras S e Cifado esquerdo

cod(uaara D, segue planta situação constante no arquivo registro número 458.

Fid CI E. S. Cardoso

Assessor II

CFT-BR ne 261600410-0

Al Tibiriça no 374, Vila Nova - Mairiporã - SP CEP: 07600-000 - Tetefone: 4419-8046
www. matnoora sp.qov. br E-mail: depto. obras@mairipora. sp.gov. br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Mâ'iii§orã

Mairiporã, 02 de setembro de 2019.

Resposta ao oficio na 517 /2O19

MEMORIAT DESCRITIVO

Conforme solicitação, segue a descrição da Rua B, Bairro Roseira, Loteamento Quinta da

Boa Vista.

A Rua B, inicia-se na Rua A, UTM E: 333735.40 N:7410906.57 finalizando em uma

extensão de aproximadamente 33,00 m de comprimento, coordenada final UTM E:333719.74 N:

7410874.54,com 5,50 m de largura, confront#om'sistema de recreio em ambos os lados, segue

planta situação constante no arquivo registro número 458.

cln S. Cardoso

Assessor II

CFT-BR nq 261600410-0

Al. Tibiriça no 374, Vila Nova - Mairiporá - Sp CEp: 07600-000 - Telefone: 4419-g046
www. mairipora.so.qov.br E-mail. depto.obras@mairipora.sp.gov.br

' §i
obÍas e §sfliçog
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A fim de cumpnirmos com o dis,,monadones ..da (Rua) (Avenida) (Estrada)
monadones, as sinados., pelo presente inf mamos(R Estnada

WÍ.unicip af fe %_airup orã
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Mâiií§6rã

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNINIPORÃ

Mairiporã, 02 de setembro de 20L9

Resposta ao oficio ne 517 /2O19

MEMORIAL DESCRITIVO

Conforme solicitação, segue a descrição da Rua C, Bairro Roseira, Loteamento Quinta da

Boa Vista.

A Rua C, inicia-se na Rua D, UTM E: 333650.70 N:7411745.34 finalizando em uma

extensão de aproximadamente 125,00 m de comprimento com a Rua A, UTM E: 333586.90 N:

741,1046.63, com 5,90 m de largura, confronta no lado direito com Quadra C, lado esquerdo com

Quadra B, segue planta situação constante no arquivo registro número 458.

Fi cl E. S. Cardoso

Assessor II

CFT-BR ne 261600410-0

Al. Tibiriça no 374, Vila Nova - Mairiporã - SP CEP: 07600-000 - Telefone: 4419-8046
www.mairipora.sp.qov. bj E-mail. depto.obras@mairipora.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Má/iiiçiõrãt

Mairiporã, 02 de setembro de 2019.

Resposta ao oficio ne 517 /2O19

MEMORIAL DESCRITIVO

Conforme solicitação, segue a descrição da Rua D, Bairro Roseira, Loteamento Quinta da
Boa Vista.

A Rua D, inicia-se na Rua Cunha Bueno, UTM E:333942.85 N:747097 6.98 finalizando em
uma extensão de aproximadamenre 405,00 nl de comprimento UTM E: 333650.70 N: 7411145.34,
com 6,00 m de largura, confronte no lado riireito com Quadra A, lado esquerdo com Quadra B,

segue planta situação constante no arquivo registro número 458.

Fi oso

or II

CFT-BR nq 261600410-0

Al. Tibiriça nc 374, Vila Nova - 
^lairiocrã 

- Sp cEp: o7ô00-0oo - Telefone: 44í9-g046

qmi

qr.! e §orrlçog

pora.sp qov.br E-maii: depto.obras@mairipora.sp.gov. br



(

Camaro gVÍ_unicipof f,e %_airtp

onadones .da
onadores, aba

A fim de c umpri nmo
(Rua) (Avenida) (Est
ixo assinados, pelo p
ida) (Estnada)

s coln

Estalo {e Sao Paufo
ABAIXO-ASSINADO

ora

paI nq 3.318, de ZS/LL/L3, nós,
contendo X pr opnietánios ou
sta de (alter ação) denominaÇão da

(Rua) (Avenida) (Estnada)

.t;m

m

(

nad a )
rese t

Rua en)(

a exprr.essão . E atnavés do pnesente declanamos que os dados infonmados,da vendade, sob as penas da lei bem como as assinatunas apostas nefletem

oür'

NOI{E
NS DA CASA RG ASSINATU

L151.

h Ê-t'" b I

J-.c..\) D(N u6 4 55 r2 )
UIL ,U ZA ( )\ LVA íO-Ç\ lq I

rl ,l
JoÊcr; *tarq o q)84 a 5\c to5 3"tz \tcoN âu-toReíEA C 20O § 3Ot. q2

-+>

uwl



tç
A

PREFEITURA MUNICTPAL DE MAIRIPORÃ

Mâ'ifísiírã

Mairiporã, 02 de setembro de 2019.

Resposta ao oficio ne Sl7 /2O79

MEMORIAL DESCRITIVO

Conforme solicitação, segue a descrição da Rua E, Bairro Roseira, Loteamento Quinta da

Boa Vista.

A Rua E, inicia-se na Rua A, UTM E: 333713.66 N:7410920.32 finalizando em uma

extensão de aproximadamente 200,00 m de comprimento na Rua F UTM E: 333523.69 N:

741,0875.11, com 6,00 m de largura, confronta no lado direito com Quadras D e E, Iado esquerdo

com Sistema de Recreio, segue planta situação constante no arquivo registro número 458.

F S. Cardoso

ssessor II

CFT-BR nq 261-600410-0

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

'
§*

lhra! e Ssrrlçoe

!vww. mâtnoora.sp.qov.br E-mail. depto. obras@mairipora. sp. gov. br
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Câmara WÍltnictpof fe %_ainpora
Esta[o de São Qaufo
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pREFETTURA MUNtctpAL DE ruerRrponÃ

Mairiporã, 02 de setembro de 2019.

Resposta ao oficio ns 517 /2O19

MEMORIAL DESCRITIVO

Conforme solicitação, segue a descrição da Rua F, Bairro Roseira, Loteamento Quinta da

Boa Vista.

A Rua F, inicia-se na Rua E, UTM E: 333523.69 N: 7410875.11 finalizando em uma extensão

de aproximadamente 500,00 m de comprimento, com coordenada UTM E: 333341.31 N:

7417259.75, com 5,00 m de largura, confronta no lado direito com Quadra E, lado esquerdo com

Quadra F, segue planta situação constante no arquivo registro número 458.

S. Cardoso

ssor II

CFT-BR ne 261600410-0

Al. Tibiriça no 374, Vila Nova - Mairiporã - SP CEP: 07600-000 - Telefone. 4419-g046

lltÍas e Ssrriçoo

oA.

www. malnpora.s p.qov. br E-mail. depto.obras@mairipora.sp.gov. br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

tilâiifírioírã

Mairiporã,02 de setembro de 2019.

Resposta ao oficio ne 517 /2O19

MEMORIAL DESCRITIVO

Conforme solicitação, segue a descrição da Rua G, Bairro Roseira, Loteamento Quinta da

Boa Vista.

A Rua G, inicia-se na Rua E, UTM E: 333592.62 N:7410928.94 finalizando em uma

extensão de aproximadamente 420,00 m de comprimento, com coordenada UTM E: 333543.11 N:

7411198.80, com 5,90 m de largura, confronta no Iado direito com Quadra D, lado esquerdo com

Quadra E, segue planta situação constante no arquivo registro número 458.

elcin o E. S. Cardoso

Assessor II

CFT-BR na 261.600470-0

Al. TibiriÇa no 374, Vila Nova - lt/airiporã - SP CEP. 07600-000 - Telefone: 4419-8046

ç§.1

&Ías e §êrYlços

www.matnp ra.sp.qov.br E-mail. depto.obras@mairípora.sp.gov.br
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ispõe sobre denominação de vias públicas localizadas no Loteamento Quinta da
oa Vista, Bairro Roseira, neste município.

AUTOR:
Ituta.cio ei"*"nOr" eriaio O" Otireira

DATA 8/Ll/2O79 - LO:29 lsrrurçÃo ABERTO

RÉMETENIE Procuradoria Jurídica
lo.s,norÀ*ro

Comissão de Justiça, Legislação e
Redação

DESCRIçAO NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER (ART.85 E SEGUINTES DO RI)
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T Câ.mara fuLunicipat [e Wí.arriporã

OMI o

lEsta[o [e São Qaufo

DE TI LEGI A ERE A Ão

PareceraoProjetodeLein.2l2t20lg.dispõesobredenominaçãodeviaspúblicaslocalizadas
nà Lot.u..nto Quinta da Bosa Vista, Bairro Roseira, neste município'

r - Rrr,^lróRlo

oVereadorMarcioAlexandreEmidiodeoliveirapÍopõea
matéria em tela que denomina as vias públicas acima mencionadas'

II- VOTO DO RELATOR

A matéria em tela, conforme preceitua o inciso IV do art' 8o da Lei

orgânicaMunicipaléconcorrente,podendooPoder.LegislativopropôJa'poÍtanto'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 todo o exposto, este Relator opina pela sua

constitucionalidade e legalidade.

A decisão quanto ao mérito ficará a critério do Soberano Plenário'

É o meu parecer.

Plenário "27 de muço",1 i de novembro de 2019.

/\Irr

Mano
Rela

Ruiz
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Câ.mara fulunicipat [e tuldtnporo
f,sta[o [e Sao cPaufo

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de l1 de novembro de
'zõ 

iq, "À.,ia**do 
a posiçaã- ão noti. Relator, opinou unanimemente pela aprovação do

-p;;É; 
d. i;i n ZlZiZOtó.-Qu*,o uo mérito cábe-aos Seúores Vereadores a decisão final'

NãohavendomaisnadaasertÍatado,encelTou-seapresenteAta,quevaidevidamenteassinada
oelos nobres pares. Estiveram ;;;titt os Seúores Vereadores: Alexandre dos Santos' Manoel

iticardo Ruiz e Marco Antonio Ribeiro Santos'

Plenário "27 de matço",1 1 de novembro de 2019'

M urz
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eiro Santos
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COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA. LEGISLACÃO E REDACÃO
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ispõe sobre denominação de vias públicas localizadas no Loteamento Quinta da
oa Vista, Bairro Roseira, neste municSSUNTO: ípio

Fuur.o et"*unaie Emidio de oliveiraTOR:

OATA LA/lt/2019 - l].i6 lsrrurçÃo ABERTO

RÊMETENTE Procu radoria Jurídica loesrrrarÁnro Comissão de Financas e orcamento

DEscRrçÃo NO}4EAR RELATORIA E EXARAR PARECER (ART.85 E SEGUINTE DO RI)

DATA 8/Lt/2079 - 70:29 JsrrurçÃo ABERTO

REMETENTE Procuradoria Jurídica
lo.rrrnotÁ*ro

Comissão de Justiça, Legislação e
Redação

DESCRIçAO NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER (ART. 85 E SEGUINTES DO RI)
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Parecer ao Projeto de Lei n" 272119, dispõe sobre a denominação de vias pública, localizadas no
Loteamento Quinta da Boa Vista, Bairro São Roseira, neste Município.

r-Rrt,aróRro

II- VOTO DO RELATOR

A proposta do Legislativo em seus aspectos financeiro e
orçamentário se encontra em condições de receber parecer favorável.

Assim sendo, não havendo, qualquer impedimento que obste a sua
tramitação, opino favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei a" 27212019.

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

É o meu parecer.

Plenário "27 de março", l8 de novembro de 2019.

a u
Relato e ente

lCàf

Esta{o [e São cPaufo

COMISSÂO PERMANENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO

O Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira propõe a
matéria em tela denominando as vias públicas acima mencionadas.

Forti
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Câmara gulunicipat fe Wí.arnporã

A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento em reunião de 18 de novembro de 2019,
considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de
Lei n' 27212019. 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 Senhores Vereadores: Alexandre dos Santos, Carlos Augusto FoÍi
e Marcio Alexandre Emidio de Oliveira.

Plenário "27 de maryo", 18 de novembro de 2019.

rlos Forti

Marcio io de Oliveira
te

/Jrpc

,@

Ç,sta[o fe São cPaufo

COMISSÂO PERMANENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO
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I'PO DO DOCUMENÍO RO.]ETO DE LEI

ispõe sobre denominação de vias públicas localizadas no Loteamento Quinta da
UNTO:

oa Vista io.Bairro Roseira neste municí

arcio Alexandre Emidio de OliveiraOR:

DAÍÂ L8/tt/2019 - LL:6 SITUAçAO ABE RTO

REMETENTE Procuradoria J u ríd ica Comissão de Financas e Orcamento

DEScRIçÃo NON4EAR RELATORIA E EXARAR PARECER (ART. 85 E SEGUINTE DO RI)

DATA A/LL/20t9 - r1t29 lsrruaçÀo ABERTO

REMETENTE Procuradoria Jurídica
lo.rrrnotÁ"ro

Comissão de Justiça, Legislação e
Redação

DEscRrçÃo NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER (ART.85 E SEGUINTE S DO RI)
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Câ.maro fuÍunictpat [e ful-arriporõ

Parecer ao Projeto de Lei n'27212019, dispõe sobre a denominação de vias públicas no
Loteamento Quinta da Boa Vista, Bairro Roseira, neste Município.

r-nnI,lrónro

O Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira propõe a
matéria em tela denominando, as vias públicas acima mencionadas.

II- VOTO DO RELATOR

A presente propositura visa denominar, as vias públicas localizas
no Loteamento Quinta da Boa Vista, atendendo reivindicação dos moradores residentes naquele
baino, pois atualmente as mesmas são coúecidas por mas A, B, C, D, E, F e G, do loteamento
acima descrito, Bairro Roseira.

Diante de todo o exposto este Relator opina pela conveniência e
oportunidade e aprovação total da matéria.

A decisão quanto ao mérito ficará a critério do Soberano Plenário

ts o meu parecer.

Plenário "27 de março", l9 de novembro de 2019.

Ess o unlo
Relator

/Emj

lEsta[o [e São Qaufo

COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCACÃO. CULTURA E ESPORTES
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Ç.staío [e São Qaufo

A Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes em reunião de 19 de novembro de

2019, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação do
Projeto de Lei n" 27212019. 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: Antonio Aparecido Barbosa da
Silva, Essio Minozzí Junior e Wilson Rogério Rondina. -.-.-.-.-.-.-.-.

Plenrírio "27 de maryo" , 19 de novembro de 2019.

Anto

Wilson Rogério Rondina
Vice-Presidente

J or
Secretário

/Jâpc

Câmara fuí-unicipaf fe Wí-arrrporõ

COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCACÀO. CULTURA E ESPORTES



t- t

NJ
1

?tte
Câmara tul-unicipaf [e fulcnnpora

lEsta[o fe São Sauh

irariu 17t rolrr.r ro vouÇÁe
Reunião
Itern

Obieto Votacão

) Proielo de Emenda à Lei Orgânicâ do Município (

) Projeto de Lei Complementar (

7,J Projeto de Lei Ordinária (

) Proieto de Decreto Legislativo (

) Projeto de Resolução (

) Substitutivo (

) Emenda Aditiva (

) Emenda Modificativa (

) Emenda Substitutiva (

) Enrenda Supressiva (

) Subemenda (
) Redação Final

) Veto

) Parecer Prévio

) Requerimento

) Moção

) Outro

) do Expediente

) da Ordem do Dia

Reuniâo Extraordinária
r,ocesso n'l*7rz

) Reieitado

{) Aprovado em Discussão Única
' ) Aprovado com Emendas

) Aprovado em l" Discussão e Votação

) Aprovado em 2" Discussão e Votação

llesultâdo dà Votacão

) Aprovado em Regime de

) Aprovado na forma do Substitutrvo

) Não alcançou "quorum" para aprovaçâo

) Rejeitado o Veto

) Mantido o Veto

) Outro

Observaçáo:

Sim Não Âusente
PPS (Alexandre dos Santos
PSDB dAntonio Aparecido Barbosa da Silva

Carlos Augusto Forti PI'I]
PSC .tCicero I'€reira dos Santos
REDE IDoriedson Antonio da Silva Freitas
PDT {Ilssio Minozzi Junior
PV {Juvenildo de Oliveira Dantas
PSD J a\lanoel Ricaldo Ruiz

Marcio Alexandre Emidio de Oliveira PSD
P SDI.I v\1arco Antonio Ribciro Santos
PSDBRicardo Messias Barbosa

ÉVlldcci FemanLles t PV
PSC vWilson Rogerio Rondina

a'I'O'fAL
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de 4O
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Estalo [e São ?au[o

Oficio n" 74612019

Mairiporã,20 de novembro de 2019.

Excelentíssimo Senhor PreÍ'eito Municipal,

Comunicamos que na 37o Reunião Ordinária foi APROVADO o PRO.IETO DE LEI
N" 272/2019, que Dispõe soltre denomirutção de vias púhlicas ktcalizadas no Loleamento Quinta
da Boa Vista, Bairro Roseira, neste município.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competenle lei, dentro do prazo legat,
transmitimos-lhe, cópia autêntica do mencionado projeto.

Respeitosamente,

RI OM SIAS I}ARBOSA
I' residente

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura Municipal de Mairiporã

DI-Pi



Câ,mara fuí-unicipaf de ful-ooipora
lEsta[o fe São cPaufo

AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI N" 272 DE 2OI9

Dispõe sobre denominação de vías públicas
localizadas no Loteamento Quinta da Boa Vista,
Bairro Roseira, n?ste município.

(Autor: VerBador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira)

A CAMARA MUNICIPAL nT vT,qJrupoRÃ APRoVoU:

I

Art. l" Fica denominada de Rua Garanhuns a atual Rua A, localizada no Loteamento
Quinta da Boa vista, Bairro Robeira, nesta cidade e comarca, a qual tem a seguinte descrição e
confrontações: I

Parágrafo único. Inicia-se na Rua Cunha Bueno, UTM E: 333941.16 N: 7410976.07,
finalizando em uma extensão de aproximadamente 680,00 m de comprimento, UTM E: 333544.14
N: 7411198.30. com 6.00 m de largura, confrontando no lado direito com as euadras B e c e no
lado esquerdo com a Quadra D.

ArÍ. 2" Fica denominada de Rua Alagoiúa a atual Rua B, localizada no Loteamento
Quinta da Boa Vista, Bairro iRoseira, nesta cidade e comarca, a qual tem a descrição e
confrontações:

Parágrafo único. Inicialse na Rua A, UTM E: 333735.40 N: 7410906.57. finalizando em
uma extensão de aproximadamente 33.00 m de comprimento, coordenada final urM E: 333719.74
N: 74t0874.54, com 5,50 m de largura, conlrontando com o Sistema de Recreio em ambos os
lados.

Art.3o Fica denominadq de Rua Jaboatão a atual Rua C, localizada no Loteamento Quinta
da Boa Vista, Bairro Roseira, n*ta cidade e comarca. a qual tem a descrição e confrontações:

Parágrafo único. lnicialse na Rua D. urM E: 313650.70 N: 741I145.34, finalizando em
uma extensão de aproximadamehte 125,00 m de comprimento com a Rua A, urM: 3335g6.90 N:
7411046.63, com 5,90 m de láigura, confrontando no lado direiro com euadra c e no lado
esquerdo com a Quadra B.

Art.4' Fica denominadu]de Rua Palmares a atual Rua D, localizada no Loteamento Quinta
da Boa vista. Bairro Roseira. n*ta cidade e comarca. a qual tem a descriçâo e confrontaçôes:

Parágrafo único. Inicial.se na Rua Cunha Bueno, UTM E: 333942.85 N: 7410976.98,
finalizando em uma extensão de iproximadamente 405,00 m de comprimento, urM E: 333650.70
N: 741I145.34, com 6,00 m de flargura, confrontando no lado direito com a euadra A e no lado
esquerdo com a Quadra B. i

I

Art.5o Fica denominad4 de Rua caruaru a atual Rua E, localizada no Loteamento euinta
da Boa Vista, Baino Roseira, n$ia cidade e comarca! a qual tem a descrição e confrontações:

l

l

i

a6

\9
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Câmara fuí-unicipaf [e %.atrtpora
lEstafo fe São Qaufo

Parágrafo único. In icia na Rua A, UTM E: 333713.66 N: 7410920.32. finalizando em
uma extensão de aproximadam nte 200,00 m de comprimenro na ltua F, IJTM E:333523.69 N
7410875.1I, com 6,00m de lar ura. conÍiontando no lado direito corn as euadras D e ts, lado
esquerdo com Sistema de Recre ()

Art.6' Fica denominad{ de Rua Gravatá a atual Rua F. localizada no Loteâmento euinta
da Boa Vista, Bairro Roseira, n$ta cidade e comarca. a qual tem a descrição e confrontaçôes:

Parágrafo único. Inicia.]se na Rua E. urM E: 333523.69 N: 7410875.1l, finalizando em
uma extensão de aproximadarfente 500.00 m de comprinrento, com coordenada urM E:
333341.31 N: 7411259.75, com]s.00 m de largura. confrontando no lado direito com a euadra E
e no lado esquerdo com a Quadt F.

Art. 7' Fica denomina
Quinta da Boa Vista. Bairro
confrontações:

Parágrafo único. Inicia
uma extensão de aproximad
333543.1I N: 741I198.80. com
e no lado esquerdo com a Quad

Art. 2' A planta de
moradores, ficam fazendo parte

Art. 3" As despesas d

orçamentárias próprias, suplem

Art. 40 Esta lei entra e
contrário.

de Rua Cabo Verde a atual Rua G. localizada no Loteamento
oseira, nesta cidade e comarca, a qual tem a descrição e

e na Rua E, UTM E:333592.62 N: 7410928.94, finalizando em
ente 420,00 m de comprinrento, com coordenada UTM E:

-) ,90 m de largura. confrontando no lado direito com a euadra D
E.

ituação, os memoriais descritivos e os abaixo-assinados dos
integrantes da presente lei.

orrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações
tadas. se necessário.

vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em

Plenário "27 de Março", 0 de novembro de 201 9
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