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lEsta[o [e São (Paub

Mairiporã, 3 de fevereiro de 2020

Encaminhe-se a(s) Comissão(ões)
Justiça, Legislação e Redação___
Finanças e 0rçamento
Obras e Serviços Públicos______
Educaçã0, Cultura e Esportes____
Planej. úso ftup. Parc. do Sod e Meio-ffi6. -
Desenv. Econômico e Turismo

il'.l ? :, .1,1 1+11 "_ f i'o-ffi
Vice PresidenteNobres Pares"

Apresento aos nobres edis o presente pro.ieto de lei, que Dispõe sobre denominação
de Truvesso Guilherme Mortinho a otuol trovessü da EsÍroda São Pedro, Boirro Roseiru, neste

município, para apreciação e posterior deliberação.

Atenciosamente-

MARCIO IO DE OLIVEIRA

ttMarc Serra"
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As Suas Excelências os Senhores

VEREADORES DA CÂTUANA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
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a a

lEsta[o [e São Qaufo

BxposrÇÃo nB uorlvos

Nobres Pares.

Trataapresente propositura, de denominar de Travessa Guilherme Martinho a atual
travessa da Estrada São Pedro, Bairro Roseira, neste município.

Vale ressaltar, que mesmo sem ser oficializada, a via já era conhecida por esse
nonre, ha.ia vista que essa foi uma decisão dos próprios moradores para identificar a via.

Assim. para que a via seja devidamente oficializada e atendendo a uma solicitação
dos moradores, é que proponho esse projeto de lei.

Plenário "27 de Março", 3 de fevereiro de 2020

MARCIO IO DE OLIVEIRA

Serrat'

Vereador

/DLI)
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lEsta[o [e Sõo (Paufo

PROJETO DE LEI N'280 DE 2019

Dispõe sobre denominação de Travessa

Guilherme Martinho a atual travessa da Estrada
São Pedro, Baito Roseira, neste município.

(Autor: Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira)

a cÂiu.q.RA MUNrcrpAL DE MAIRponÃ ApRovA:

Art. 1' Fica denominada de Travessa Guilherme Martinho a atual travessa da Estrada São

Pedro, Bairro Roseira, neste município., a qual tem a descrição e confrontações abaixo.

Parágrafo único. Inicia-se na Estrada São Pedro, UTM E:335051.00 N: 7413682.00

finalizando em uma extensão de aproximadamente 108 m de comprimento até o seu final, sem

saída, com 5,40 m de largura, confronta em ambos os lados, com lote remanescente do bairro.

Art.2" A imagem do Google Earth, com as devidas coordenadas, o memorial descritivo,

a certidão de óbito e o curriculum vitae do homenageado, bem como o abaixo-assinado dos

moradores ficam fazendo partes integrantes da presente lei.

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

contrário.

Plenário "27 de Março ". 3 de f'evereiro de2020.

MARCIO A IO DE OLIVEIRA

da Serra"

Vereador

/DLP
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TIPO DO DOCUMENTO leno:rro DE LEr

ASSUNTO: lOispõe sobre denominação de Rua Guilherme Martinho a atual travessa da Estrada
lSão Pedro, Bairro Roseira, neste município.

ÀUTORT
lmarcio Alexandre Emidio de Oliveira

11t02t2020 CECAI\4 - Sistema de Consulta Legislativo
]
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DI\TA 6/2/2020 - t6:24 lsrrunçÃo ABERTO

REMETENTE Procuradoria Jurídica
lo=rrrnorÁ*ro

Comissão de Justiça, Legislação e
Redação

oescnrçÃo NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER(ART. 85 E SEGUINTES DO RI)

192 168.'1 .49/legislativoweb/tramite.asp?pSelecao=2&pTipoDoc='1&pTipoDocAux=0&pAno=2020&pNumero=280&pOrigem=2 1t1
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Câ.moro luÍunit paf [e gvlarriporã

trstaío le São Qaub
coMlssÃo pERIvIANENTE DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃo e neoaÇÃo

Parecer ao Projeto de Lei no 280/,2020, dispÕe sobre a denominação de
Travessa Guilherme Martinho a atual travessa da Estrada São Pedro, Bairro
da Roseira, neste Município.

I - RELATORIO

O Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira
propÕe a matéria em tela que denomina de Travessa Guilherme Martinho a
atual travessa da Estrada São Pedro, Bairro da Roseira, neste tMunicípio.

II. VOTO DO RELATOR

A matéria em tela, conforme preceitua o inciso lV do
art. Bo da Lei Orgânica Municipal é concorrente, podendo o Poder Legislativo
propô-la, portanto, sua apresentação encontra amparo legal, regimental e
constitucional.

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão
qualquer obice 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.

É o meu parecer.

Plenário "27 de ro de 2020

M Anto
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Santos
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corurssÃo p NENTE DE JUSTICA. LEGIS e neoacÃo

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 17

de fevereiro de 2020, considerando a posição do nobre Relator, opinou
unanimemente pela aprovação do Projeto de Lei no 28012020. Quanto ao
mérito cabe aos Senhores 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, l/anoel Ricardo Ruiz e Marco Antonio Ribeiro Santos

Plenário "27 de março", 1 de 020
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Esta[o [e São Sauto
cotvllssÃo RMANENTE DE FINANCAS ORÇAMENTO

I - RELATORIO

O Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira propÕe a
matéria em tela denominando a via pública acima mencionada.

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 no
280t2020.

A decisão quanto ao mérito ficará a critério do soberano
Plenário.

É o meu parecer.

Plenário "27 de março", 18 de fevereiro de 2O2O

Forti
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Parecer ao Projeto de Lei no 280120, dispÕe sobre a denominação de Travessa
Guilherme Martinho a atual travessa da estrada São Pedro, Bairro Roseira, neste
Município.
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lEsto[o [e São Sauto
corvrssÃo PERMANENTE FINANÇAS E ORÇAMENTO

A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento em reunião de 18 de fevereiro de
2020, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação
do Projeto de Lei no 28012020. Quanto ao mérito cabe aos Senhores 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 Forti e Marcio Alexandre Emidio de
Oliveira.

Plenário "27 de março", 18 de fevereiro de 2020
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leno:ero DE LErPO DO DOCUMENTO

lOispõe sobre denominação de Rua Guilherme Martinho
lsão pedro, Bairro Roseira, neste município.NTO:

a atual travessa da Estrada

lúarcio Alexandre Emidio de OliveiraR:

DATA t7/2/2020 - L7:50 lsrrueçÃo ABERTO

REMETENTE Procuradoria lurídica
lorrrrnnrÁnro

Comissão de Educação, Cultura e
Esportes

oescnrçÃo NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER (ART. 85 E SEGUINTES DO RI)

DATA L7/2/2020 - 17:50 lsrrurçÃo ABERTO

REMETENTE Procuradoria Jurídica lorsrrnarÁnro Comissão de Financas e Orcamento

orscnrçÃo NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER (ART. B5 E SEGUINTES DO RI)

DATA 6/2/2020 - t6:24 lsrruaçÃo ABERTO

REMETENTÊ Procuradoria lurídica
lrrsrrxorÁ*ro

Comissão de Justiça, Legislação e
Redação

oescnrçÃo NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER( ART. 85 E SEGUINTES DO RI)

úas,rquo A e%ftfu? 0 /a?H N/l âtO ru/'latv "í/Z
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corurssÃo peRueruerute oe eoucaÇÃo. culruRe e espoRres

Parecer ao Projeto de Lei no 28012020, dispÕe sobre a denominação de Rua
Guilherme Martinho a atual travessa da estrada São Pedro, Bairro Roseira, neste
Município.

I - RELATORIO

O Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira propÕe a
matéria em tela denominando a via acima mencionada.

II. VOTO DO RELATOR

A presente propositura visa denominar, a atual travessa da
Estrada São Pedro, com o nome Rua Guilherme Martinho, atendendo reivindicação
dos moradores residentes naquela região.

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

Relator opina pela

A decisão quanto ao mérito ficará a critério do Soberano
Plenário

E o meu parecer

Plenário "27 de março", 18 de fevereiro de 2020

Mi Ju
Relator

/Emj
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lEsta[o [e São cPaub

A Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes em reunião de 18 de
fevereiro de 2020, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente
pela aprovação do Projeto de Lei no 28012020. Quanto ao mérito cabe aos Senhores
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: Antonio Aparecido Barbosa da Silva, Essio Minozzi Junior e
Wilson Rogério Rondina.

Plenário "27 de março", 18 de fevereiro de 2020

Wilson Rondina
Vice-Presidente

Min u
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COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO. CULTURA E ESPORTES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Mü',iff§6iã

Mairiporã, 11 de novembro de 2019.

Resposta ao oficio ne 474/2OL9

MEMORIAT DESCRITIVO

Conforme solicitação, segue a descrição da Travessa da Estrada São Pedro, Bairro Roseira.

(.
A referida travessalinicia-se na Estrada São PedrOlTM E: 335051.00 N: 7413682.00,

finalizando em uma qxtensão de aproximrylmente 108 nlrde comprimento até o seu final, sem

saída, com 5,40 n/ãe largura, confrontdÉm ambos os ladoq4com lote remanescente do bairro,

segue localização impressa do Google Earth, por não haver planta situação.

S. Cardoso

II

CFT-BR ne 261600410-0

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

{ffi
&ras e §nniços
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Gurrículo - Guilherme Martinho Currículo - Guilherme Martinho

Guilherme [Vartinho, nascido no Brasil em 2511211930, filho de

portugueses que encontrou no Brasil oportunidade para uma nova vida. Seus

pais compraram algumas terras na Serra da Cantareira onde cultivavam para a

venda posteriormente, assim aprendeu seu primeiro oficio.

Seu pai mais tarde veio a dividir as terras entre seus 5 filhos conforme se

casavam, onde o Guilherme ficou com uma parte na estrada da Roseira, e deu

continuidade ao trabalho de plantar, colher e vender. Por muitos anos forneceu

de seu plantio, produtos para o Ceasa. Mais tarde passou a trabalhar como

pedreiro, já que a demanda de construções na Serra estava começando a

aumentar. Com a idade aumentando ele passou a vender algumas partes de

suas terras. Manteve as terras próximo de sua casa, para seus filhos herdarem

no futuro.

Foi um homem bom, que sempre ajudou as pessoas ao seu redor, e

também seus filhos. A pedido de sua esposa doou uma área de terreno na

estrada da Roseira para a construção da igreja Congregação, e também ajudou

construí-la.

Gostava de estar entre amigos, e de um futebol de domingo. Era um avô

brincalhão e adorava dar um trocado aos netos para comprarem doce. Uma

pessoa de coração enorme.

lnfelizmente como ciclo da vida ele veio a falecer em 16/1212005 com 75

anos. E deixou muitas saudades, e muitas memórias, principalmente onde

moramos na rua Guilherme, onde se encontra até hoje a casa que ele morou.

Será sempre lembrado por sua família que o amou muito.
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trsta[o [e São Qaufo
ABAIXO-ASS INADO

o di s posto antigo 3s da Lei

or0

3.318, de 25/1,1,/].3, nós,
do pnopnietários ou
(altenação) denominação da

A fim de cumpn
,.imonadones :,.da (Rua) (Avenida)
monadones, abaixo assinados., pe
(Rua) (Avenida) (Estnada)

r nn10s c om

(Estnada)
lo present

no Municipal ne
conten

onmamos que CONCORDAMOS com a pnoposta de
pana (Rua) (Avenida) (Estnada)

E através do presente declaramos que os dados informados, bem como as assinaturês apostas Í efletema expinessão da vendade, sob as penas da lei.
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Comora wí-unictpaf fe wÍ-oinpora
trsta{o [e Sao Qaufo

BAIXO- SSINADO

A fim de cumpninmos cotn
,.inronadones '. da (Rua) (Avenida ) ( Estnada )

o disposto no antigo 3e da Lei Municipal ns 3.31_8,
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lEstafo [e Sõo Qaufo

EMENDA MODIFICATIVA N' I AO PROJETO DE LEI N'280 DE 2O2O

Art. 1o Fica modificada a ementa do mencionado projeto, passando a ter a seguinte

redação:

" Dispõe sobre denominação de Rua Guilherme Martinho a atual travessa da Estrada São

Pedro, Bairro Roseira, neste município."

Art.2' Fica modificado o caput do art. 1o do mencionado projeto, passando ater aseguinte

redação:

"Art. l" Fica denominada de Rua Guilherme Marlinho a atual travessa da Estrada São
Pedro, Bairro Roseira, neste município., a qual tem a descriçdo e confrontações abaixo."

Art. 3o Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação

Plenário "27 de Março", 6 de

MARCIO IO DE OLIVERA
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Reunião Ordinária b^ rolHa »r voracÃo
Item 0 ( ) do Expediente
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Obieto da Votação

) Projeto de Emenda à Lei Orgânica tlo Município
) Projeto de Lei Complementar
) Projeto de I-ei Ordinária
) Projeto de Decreto [,egislativo
) Projeto de Resolução

) Substitutivo
) Emenda Aditiva

Q() Ernenda Modificativa {( ) Emenda Substitutiva
( ) Emenda Supressiva
( ) Subernerrda
( ) Redação Final
( ) Veto
( ) Parecer Prévio
( ) Requerimento
( ) Moção
( ) Outro

Resultado da Votacão

\
) Rejeitado

) Aprovado enr Discussão Unica
) Aprovado com Emendas

) Aprovado em lu Discussão e Votação
) Aprovado em 2n f)iscussão e Votação
) Aprovado em Regime de
) Aprovado na l'onna do Substitutivo
) Não alcançou "quorum" para aprovação
) Rejeitado o Veto
) Mantido o Veto
) Outro
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orícro No 67/2020

[/airiporã, 20 de fevereiro de 2020

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 3" Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N'280/2020, que Dispõe sobre denominação de Rua Guilherme Martinho a atual
Íravessa da Estrada São Pedro, Bairro Roseira, nesÍe município.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro do
ptazo legal, transmitimos-lhe, copia autêntica do mencionado projeto, bem como da

Emenda Modificativa no 1.

Respeitosamente,

M SSIAS BARBOSA
Presidente

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

SEC-DLP/
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G R D I D l9

DA SILVA

Dispõe sobre denominação de Rua Guilherme

Uortinlro a atual travessa tJa Estrada São Pedro'

Bairro Roseira, neste municíPio'

(Autor: Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira)

,l cÂrvr'tnA MUNICIPAL DE MAIRtpoRÃ APRovou:

Art. ln Fica denorninada de Rua Guilherme Martinho a atual travessa da Estrada São

pedro, Bairro nor.iru, n.rà *uni.ipi", u qrur tem a descrição e confiontações abaixo'

Parágrafoúnico.lnicia-senaEstradaSãoPedro,UTME:335051.00N:74|3682.00,
tinarizando em uilra extensão de aproximadamente 10g metros de comprimento ate o seu ftnal'

sem saída, com 5,40 metros de largura, confrontando em ambos os lados com lote remanescente

do bairro'

Art.2oAimagemdoGoogleEarth,colnasdevidascoordenadas,olrlemorialdescritivo'
a certidão de obito e-o curriculum vitae do homenageado, bem como o abaixo-assinado dos

moradores ficam fazendo partes integrantes cla presente lei'

Art.30Estaleientraemvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesem
contrário

ANTONI

Plenário "27 deMarço", 18 de t'evereiro de 2020

MBSA DIRETIVA

SSIAS BARBOSA
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PRETEITUTIA MUNICIPAL DE MAIRIPOR.,§
ESritDo nn sÃo pÁuLq

OÍicio n'00512020

Mairiporã, 04 de março de 2020.

Senhor Presidente.

ANI'ONIO SFIIGUE

Leis nos 3.891, 3.g95

de Leis

Municipal.

a cópia das

digna Casa

por ordem do Senhor prefeito

YUKI AIACYDA, encaminhamos a Vossa Excelênci

,3.897 e 3.898/2020, para constal dos arquivos dessa

Atenciosamente,

FABIANA o E
Diretora Administrativa

§§
§{

{e:
Êti''m

A Sua Excelência RICARDO nztnbslas ITARBOSA
Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã
Mairiporã - SP.
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