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Mairiporã, 12 de agosto de 2020.

Encaminhe-se a(s) Comrssão(ões) de
iustiça, Legislação e Rerlação______
Finanças e 0rçamento,ji'rã:. e Servi(OS PúbliCos_______
,'-ducaÇ50, Cultura e Esportes_____
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Nobres Pares,

Apresento aos nobres edis o presente projeto de lei, que Dispõe sobre

denominação de vias púbticas localizadas no Loteamento Joanina Ruffolo, Bairro

Chácara Arantes, nesfe município, para apreciação e posterior votação.

Atenciosamente,

MARC SANTOS
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As Suas Excelências os Senhores,

VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRTPORÃ
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Nobres Pares,

Trata a presente propositura, de denominar Travessas Ana Maria

D'Agostino, Amarílis e Lírio Branco as atuais Travessas 1,2 e 3, bem como de oficializar

a Travessa Joanina Ruffolo, todas localizadas no Loteamento Joanina Ruffolo, Bairro

Chácara Arantes, neste municíPio.

O nome das referidas vias partiu de uma escolha feita entre os moradores

do local, conforme abaixo-assinados anexos.

Assim, diante do exposto e visando a regularização fundiária no

mencionado loteamento, proponho esse projeto de lei, oficializando o nome dessas vias
públicas.

Plenário "27 de Março", 12de agosto de2020.

RO SANTOS
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PROJETg DE LEI N" 3í? pE 2020

Dispõe sobre denominação de vias públicas
localizadas no Loteamento Joanina Ruffolo,
Bairro Chácara Arantes, nesfe município.

(Autor: Vereador Marco Antonio Ribeiro Santos)

A CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ RPNOVR:

Art. ío Fica denominada de Travessa Ana Maria D'Agostino a atualtravessa sem

denominação 1, a qual é delimitada por um polígono irregular, cuja descrição se inicia

no vértice 1, localizada no Loteamento Joanina Rufollo, Bairro Chácara Arantes, nesta

cidade e comarca, a qual tem a descrição e confrontaçÕes abaixo.

Parágrafo único. Do vértice 1 segue até o vértice2,na extensão de24,16 metros,
confrontando com o lote 33 da quadra D. Do vértice 2 segue até o vértice 3, na extensão
de 14,95 metros, confrontando com o lote 33 da quadra D. Do vértice 3 segue até o
vértice 4, na extensão de 8,25 metros, confrontando com o lote 33 da quadra D. Do
vértice 4 segue até o vértice 5, na extensão de 7,81 metros, confrontando com o lote 32
da quadra D. Do vértice 5 segue até o vértice 6, na extensão de 4,00 metros,
confrontando com o lote 27 da quadra D. Do vértice 6 segue até o vértice 7, na extensão
de 4,98 metros, confrontando com o lote 27 da quadra D. Do vértice 7 segue até o vértice
8, na extensão de 11,09 metros, confrontando com o lote 27 da quadra D. Do vértice 8
segue até o vértice 9, na extensão de 21,10 metros, confrontando com o lote 37 da
quadra D. Do vértice 9 segue até o vértice 10, na extensão de 4,25 metros, confrontando
com o lote 37 da quadra D. Do vértice 10 segue até o vértice 11 , na extensão de 19,52
metros, confrontando com o lote 40 da quadra D. Do vértice 11 segue até o vértice 12,

na extensão de 9,04 metros, confrontando com o lote 43 da quadra D. Finalmente, do
vértice 12 segue até o vértice 1 (início da descrição), na extensão de 5,11 metros,
confrontando com a Rua Felipe Salomão Chamma, fechando assim o polígono acima
descrito, abrangendo uma área de 294,38 m2.

Art. 2o Fica denominada de Travessa Amarílis a atualtravessa sem denominação
2, a qual é delimitada por um polígono irregular, cuja descrição se inicia no vértice 1,

localizada no Loteamento Joanina Rufollo, Bairro Chácara Arantes, nesta cidade e
comarca, a qual tem a descrição e confrontações abaixo.

Parágrafo único. Do vértice 1 segue até o vértice 2, na extensão de 8,27 metros,
confrontando com aárea de mata. Do vértice 2 segue até o vértice 3, na extensão de
3,70 metros, confrontando com a área de mata. Do vértice 3 segue até o vértice 4, na
extensão de 15,62 metros, confrontando com a área de mata. Do vértice 4 segue até o
vértice 5, na extensão de 12,65 metros, confrontando com o lote 17 da quadra D. Do
vértice 5 segue até o vértice 6, na extensão de 20,32 metros, confrontando com os lotes
16 e 17 da quadra D. Do vértice 6 segue até o vértice 7, na extensão de 10,96 metros,
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confrontando com o lote 14 da quadra D. Do vértice 7 segue até o vértice 8, na extensão
de 11,81 metros, confrontando com o lote 13 da Quadra D. Do vértice 8 segue até o
vértice 9, na extensão de 6,70 metros, confrontando com a área de proteção ambiental
permanente - APP. Do vértice 9 segue até o vértice 10, na extensão de42,41 metros,

confrontando com a área de proteção ambiental permanente - APP. Do vértice 10 segue

até o vértice 11, na extensão de23,87 metros, confrontando com aárea de proteção

ambiental permanente - APP. Do vértice 11 segue até o vértice 12, na extensão de 8,19

metros, confrontando com a área de proteção ambiental permanente - APP. Finalmente,

do vértice 12 segue até o vértice 1 (início da descrição), na extensão de 9,51 metros,

confrontando com a Rua Branca Thomaz Pereira, fechando assim o polígono acima

descrito, abrangendo uma área de 444,43 m2.

Art. 30 Fica denominada de Travessa Lírio Branco a atual travessa sem

denominação 3, a qual e delimitada por um polígono irregular, cuja descrição se inicia

no vértice 1, localizada no Loteamento Joanina Rufollo, Bairro Chácara Arantes, nesta

cidade e comarca, a qual tem a descrição e confrontaçÕes abaixo.

Parágrafo único. Do vértice 1 segue até o vértice 2, na extensão de 23,35 metros,
confrontando com o lote 22 da quadra D. Do vértice 2 segue até o vértice 3, na extensão
de 3,04 metros, confrontando com área de mata. Do vértice 3 segue até o vértice 4, na

extensão de 23,39 metros, confrontando com o lote 23 da quadra D. Finalmente, do

vértice 4 segue até o vértice 1 (início da descrição), na extensão de 3,33 metros,
confrontando com a Travessa Joanina Ruffolo, fechando assím o polígono acima
descrito, abrangendo uma área de 74,40 m2.

Art. 40 Fica denominada de Travessa Joanina Ruffolo a travessa sem saída

identificada como "Travessa Joanina Ruffolo", localizada no Loteamento Joanina Rufollo,

Bairro Chácara Arantes, nesta cidade e comarca, a qualtem a descrição e confrontações
abaixo.

Parágrafo único. lnicia na Rua Felipe Salomão Chamma, localizada no Bairro
Chácara Arantes, na coordenada UTM 23o'í8'59.17"S 46035'35.15"O, percorrendo uma

área de 1.724,50 m2 pela largura constante aproximada de 6,50 m, por onde confronta
do lado direito pelos lotes 1 2, 13, 14, 15, 16, 17 ,18, 19, 20,21,22,24,25,26,27 ,28,29
e 31 da quadra B e do lado esquerdo com os lotes 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 24 e 25 da quadra D, confrontando com a área de proteção,
ate encontrar novamente a Rua Felipe Salomão Chamma na coordenada UTM
2301 8',59. 1 7"S 46035',35. 1 5"O.

AÉ. 5o As plantas de situação, os memoriais descritivos, os curriculum vitae, as

certidÕes de obito e os abaixo-assinados dos moradores, ficam fazendo partes

integrantes da presente lei.

Art. 60 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de

dotaçÕes orçamentárias proprias, suplementadas, se necessário.

Art. 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Plenário "27 de Março", 12 de agosto de 2020.
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PROJETO qE LEI No 347 DE 2020

Dispõe sobre denominação de vias públicas
localizadas no Loteamento Joanina Ruffolo,

Bairro Chácara Arantes, nesÚe município.

(Autor: Vereador Marco Antonio Ribeiro Santos)

MARCO EIRO SANTOS
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A referida Travessa sem denominação 01, localizada no loteamento Joanina Ruffolo é

delimitada por um polígono irregular cuja descriçâo se inicia no vértice 1, assinalado em planta anexa

como segue:

Do vértice 1 segue até o vértice 2, na extensão de 24,16 metros, confrontando com o lote 33

da Quadra D; Do vértice 2 segue até o vértice 3, na extensão de 14,95 metros; confrontando com o
Lote 33 da Quadra D; Do vértice 3 segue até o vértice 4, na extensão de 8,25 metros; confrontando
com o lote 33 da Quadra D; Do vértice 4 segue até o vértice 5, na extensão de 7,81 metros;
confrontando com o lote 32 da Quadra D; Do vértice 5 segue até o vértice 6, na extensão de 4,00
metros; confrontando com o lote 27 da Quadra D; Do vértice 6 segue até o vértice 7, na extensão de
4,98 metros; confrontando com o lote 27 da Quadra D; Do vértice 7 segue até o vértice 8, na extensão
de 11,09 metros; confrontando com o lote 27 da Quadra D; Do vértice 8 segue até o vértice 9, na

extensão de 21,10 metros; confrontando com o lote 37 da Quadra D; Do vértice 9 segue até o vértice
10, na extensão de 4,25 metros; confrontando com o lote 37 da Quadra D; Do vértice 10 segue até o
vértice 11, na extensão de 19,52 metros; confrontando com o lote 40 da Quadra D; Do vértice 11 segue
até o vértice L2, na extensão de 9,04 metros; confrontando com o lote 43 da Quadra D. Finalmente do
vértice 12 segue até o vértice 1, (início da descriçâo), na extensâo de 5,11 metros, confrontando com
a Rua Felipe Salomão Chamma.

Fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de 294,38 m2

. Guilherme de Almeida Pulice Bernoldi

:4L42642-7

Al. Dona Sinharinha Passarela, no 217 - Cidade Jardim - Mairiporã - SP - CEP: 07600-328
Telefone: 11-4604.2173 habitacao@mairipora.sp.gov.br www.mairipora.sp.gov.br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Selo n' I | 56002CE0090!0002509320M
consurteaAutoricidadedoseroDisitar -, REGISTR§CIVIT DAS,PESSOAS NAIURAIS

hnps //selodigital. úsp.jus.br/

CERTIDÃO DE OBITO
NOME:

ANA MARIA D'AGOSTINO

l,/'i

MATRÍCULA:

115600 01 55 2013400047 088 0009551 16

sExo

Feminino

NATURALIDADE

São Paulo-SP
DE IDENTIFICAÇ

RG no 2749901 SSPJSP ,NãO

QIA

11- 12

SEPULTÁMENTo i CREMAÇÃo

Cemiterio J da Serra, nesta cidade

Nome do Oficio
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
Oficial Reg6trador t
Bel. Antonia Heloisa Vieira
Município/t)F
Mairlporã/Estado de São paulo
Endereço- Rua Capitão Candido Galrão, no 8, Centro
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oÃo JosÉ D' NO EVA

CESAR HORACIO VEGA GONZALES, CRM 37889

NOME E N" DE DOCUMENTO DO(S) QUE ATESTOU(ARAM) O

/ ANOT ACRESCER

o no 9551. Data do

aposentada. Data
falecida"

JOÃO, de. idade.

liv 7Ato no c-4ro AS 88folhas sob 11registrado dezembrode 201de 3. doregistro: Data óbito:
saoProfisdezembrode 201de 3 Íalecida:da dacimentode nas falecida 09 de ,1

de janeiro
Div iada A Divorciada de ADEL N OSEera o ULO RE EV casados emgrc NÇO A, São

PPaulo/S S Pubd. tendoerdizes, undesta 03tao LO
,PAU

LUE C IA, todos NãoÍilhos maiores
Neleitora. deixaão Nãobens deix mentotesta maisNada certiÍicarme cumpria

solicitante.
. 

As anotaçoes de cadastro acima não dispensam a apresentação do dopumento original, quando

ANOTAÇÔFS DE CAIJASTRO

RG N"2749901 SSPiSP

c0R

Branca anos

ESTADO CIVIL E IDADE .

Divorciada, T2

lLlO D'AGOSTINO e de ANITA R/'
Residência da falecida: na Rua Felipe Salomão Chama, no 13, Chacara Arantes, Mairiporã-SP.

D'AGOSTINO, ambos falecidos
FILIAÇÀo E REs

Filha de EM

Onze de dezembro de dois mil e treze, às th5Smin.

DATA E HORA DE FALECIMENTO ÀNO

2013

no Hospital Nossa Senhora do Desterro, nesta cidade
DE FALECIMENTO

CAUSA DA MORTE

PARADA CARDIO RESPIRATORIA / INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA /
OBSTRUTIVA CRONICA

PULMONARDOENÇA

(í1) 4604-3086
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ANA MARIA D'AGOSTINO

Nascida em 09 de janeiro de 1941., foi a raspa do tacho da famítia
D'Agostino.

Por ser 15 anos mais nova que seus irmãos, foi extremamente amada e
mimada por todos os familiares.

Foi uma criança levada, assim contava minha avó Anita D'Agostino, e ao
crescer tornou-se uma mulher de beleza estonteante!

Foi convidada para representar na época, a cidade de São paulo no
concurso de Miss Brasil.

Mais seu pai Emilio D'Agostino não permitiu, pois os conceitos naqueles
tempos eram rigorosos, e ele não queria ver sua filha tão amada mal vista
pela sociedade.

Mais tarde casou-se e teve três fílhos; Paulo José, João José e Ana Lucia.

Ana Maria sempre teve paixão pelas artes principalmente pinturas a quat
cursou e se formou em !982, pela Escola Pan-americanas de artes em São
Paulo.

Sempre contribuiu com as festas religiosas Mairiporanense com seus
trabalhos artísticos, desenhando o rosto de cristo no chão para que
cobrissem de serragem coloridas e virasse um tapete lindo para a procissão
de Corpus Christi

Também fazia cartazes reproduzindo cenas de vinícolas para a festa da Uva
de Mairiporã.

Acabou se separando e vindo a morar novamente em sua chácara em
Mairiporã.

Em 2006 foi diagnosticada com DPOC, mas infelizmente não conseguiu
parar com o vício do cígarro e acabou falecendo em LL de dezembro de
2013.

No dia do aníversário da sua filha Ana Lucia, no Hospital Nossa Senhora do
Desterro

Ana Maria D' Agostino foi sem dúvida nenhuma, uma edição Especial de
Deus
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A referida Travessa sem denominação 02, localizada no loteamento Joanina Ruffolo é

delimitada por um polígono irregular cuja descrição se inicia no vértice 1, assinalado em planta anexa

como segue:

Do vértice l segue até o vértice 2, na extensão de 8,27 metros, confrontando com a ÁRga Of
MATA; Do vertice 2 segue até o vértice 3, na extensão de 3,70 metros; confrontando com a ÁRgR Of
MATA; Do vértice 3 segue até o vértice 4, na extensão de 15,62 metros; confrontando com a ÁRea Og

MATA; Do vértice 4 segue até o vértice 5, na extensão de 12,65 metros; confrontando com o lote 17

da Quadra D; Do vértice 5 segue até o vértice 6, na extensão de 20,32 metros; confrontando com os

lotes 16 e 17 da Quadra D; Do vértice 6 segue até o vértice 7, na extensâo de 10,96 metros;
confrontando com o lote 14 da Quadra D; Do vértice 7 segue até o vértice 8, na extensão de 11,81
metros; confrontando com o lote 13 da Quadra D; Do vértice 8 segue até o vértice 9, na extensão de
6,70 metros; confrontando com a área de proteção ambiental permanente - APP; Do vértice 9 segue

até o vértice 10, na extensão de 42,4t metros; confrontando com a área de proteção ambiental
permanente - APP; Do vértice 10 segue até o vértice 11, na extensão de 23,87 metros; confrontando
com a área de proteção ambiental permanente - APP; Do vértice 11 segue até o vértice 12, na

extensão de 8,19 metros; confrontando com a área de proteção ambiental permanente - APP.

Finalmente do vértice 12 segue até o vértice 1, (início da descriçâo), na extensão de 9,51 metros,
confrontando com a Rua Branca Thomaz Pereira.

SGürh uuúipel dr Hrbrbçao,
naguhda(lo Fudlúdr c P[ml.m.ú UítúÉ

Fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área 61s /t44,43 m2

'. Guilherme de Almeida Pulice Bernoldi

: A142642-7

Al. Dona Sinharinha Passarela, no 21V - Cidade Jardim - Mairiporá - SP - CEP: 07600-328
Telefone: 11-4604.2173 habitacao@mairipora.sp.gov.br www.mairipora.sp.gov.br
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A referida Travessa sem denominação 03, localizada no loteamento Joanina Ruffolo é

delimitada por um polígono irregular cuja descrição se inicia no vértice 1, assinalado em planta anexa

como segue:

Do vértice 1 segue até o vértice 2, na extensão de 23,35 metros, confrontando com o lote 22

da Quadra D; Do vértice 2 segue até o vértice 3, na extensão de 3,04 metros; confrontando com área
de mata; Do vértice 3 segue até o vértice 4, na extensão de 23,39 metros; confrontando com o lote 23

da Quadra D; Finalmente do vértice 4 segue até o vértice 1, (início da descrição), na extensão de 3,33
metros, confrontando com a Travessa Joanina Ruffolo.

Fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de 74,40m2

". Guilherme de Almeida Pulice Bernoldi

:4142642-7

Al. Dona Sinharinha Passarela, no 217 - Cidade Jardim - Mairiporã - SP - CEP: 07600-328
Telefone: 11-4604.2173 habitacao@mairipora.sp.gov.br w\MÀ/.mairipora.sp.gov.br
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MEMORIAL DESCRITIVO

Trata-se da Travessa identificada como "Travessa Joanina Ruffolo" do Joanina Ruffolo do

Bairro Chacara Arantes, sem saída tendo a seguinte descrição:

lnicia na Rua Felipe Salomão Chamma do Chacara Arantes, na coordenada UTM 23"18'59.17"S

46"35'35.15"O percorrendo uma área det724,5O m2 pela largura constante aproximada de

6,50m, por onde confronta do lado direito pelos lotes 12, L3, L4, L5, L6, 17 , L8, L9,20,2L,22,

24,25, 26, 27,28,29, e 31 da Quadra B e do lado esquerdo com os lotes L, 2,3, 4,5, 6,7,8,

9, LO, LL,12,13, 15, 18, L9,20,2L,22,23,24 e 25 da quadra "D", confrontando o área de

proteção até encontrar novamente a Rua Felipe Salomão Chamma na coordenada UTM

23"18'59. 17"S 46"35'35. 15"O.

4

?! t

I
I
,

Arq'. Marta Beatriz Pereira da Sllva

CAU: A16ü)34-3

Al. Dona Sinharinha Passarela, no 217 - Cidade Jardim - Mairiporá - SP - CEP: 07600-328
Telefone: 11-4604.2173 habitacao@mairipora.sp.gov.br www.mairipora.sp.gov.br

&
*

F

*S*

.:$.
,



TAS

\
Selo Digital n': 1 150482CE0000C00067162207

Para conÍeriÍ a pÍocedência deste
documento efetue â leitura do QR
Code impresso ou acesse o endereço
eletrônico https://selodigital.tjsp.jus.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE OBITO

t.
ii

$p
!
,.
t'

',, ,
NOME:

*** JOANINA RUFFOLO ""*

quando

O conteú certidáo

Ao R$

rDlArrMÊSrrANO

Lêltg.-lirswl

CPF

351.907.108-82

sExo

MATRíCULA:
*** 1í5048 01 55 1gg3 4 00019123 0000295-74r.**

ESTADO CIVIL E IDADE

FEMININO SOLTEIRA - 72 ANOS DE IDADE

NATURALIOAOE DocuMENTo DE toENTlFtcAÇÂo

SÂO PAULO/SP NADA CONSTA

FrLrAçÀo e nEsroÊuclA

RAPHAEL RUFFOLO e ROSINA RUFFOLO'.'
RESIDENTE À NUN JOÂO RAMALHO 586, APTO. 142 BLOCO B, NESTE SUBDISTRITO. SÂO PAULO/SP'--

DATA E HORA DE FALECIMENTO

-coR-
I ennNrcn 

I

ELEITOR

NÃO

vrNTE E sErs DE JUNHo DE MtL NovECENToS E NovENTA E TRÊs - Às zg:rs

LOCAL DE FALECIMENTO

NESTE SUBDISTRITO, HOSPITAL SÂO CAMILO

CAUSA OA ÍIIIORTE

TRoMBoEMBoLISMo or pultvrÂo, ACTDENTE vASc u LAR ENcEFÁLtco.,r

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (municipio e comitório, so conhocido) DECLARANTE

SENA SEPUTTADA NO CEMITÉRIO DA FREGUESIN OO Ó, I.I ESTA CAPITAL. ADELINO JOSÉ LO O EVA

NoME E xúnleno DE DocuMENTo Do MÉDtco euE ATESToU o ôBtro
DR. HELIO ANTONIO GOMES - CRM N'58074

AVERBAÇOES,ANoTAçÔEs À AcREScER
ASSENTO IAvTAdo no LivTo 0019, FIs 123, Termo nO 295. REGISTRO FEITO EM VINTE E NOVE DE JUNHo DE MIL NoVEcENToS E
NOVENTA E rnÊS (29/06/1993), conÍorme declaração no: 29.949, expedida pelo Serviço Funerário. Deixa bens a inventariar e deixa
testamento. Náo era eleitora. Nada mais consta. A MARGEM DO ASSENTO CONSTAM ELEMENÍOS DE AVERBAÇÃO. VIDE
vERSO.'..

ANoTAÇÔES oE cADASTRo

sEM TNFORMAÇÃO
As do cada3tÍo aclme ntro do docurnentoa

i7
l<
i=
iri-
Ii\
I
t:

!s
i\
i\
i
ti

í-
i\
t-
i-
li

i\
ls

t\

i\
I
IL
t,

I

i*
I
Ij:
l:-
li
I

t:
I.
í

@
LO
@
sf
o)
C)ooo

I

00
I

<(
rô

:
-
-R--:

3:
E-=:R:
o:

o-

o:

?:
3=
:
:=
::

=
\
\
\

\

\
\
§+

:
+
:

19o cARTóRto oE REG|srRo ctvlL - pERDtzES
CÉSAR AUGUSTo DI NATALE NoBRE

. OÍiclal
Rua Monte Àlegre, 342 - Perdizes - Sáo paulo/Sp

CEP: 05014000
Tê1.: (1 1) 3675-8556 / ( l 1) 3s71-4946

I ISS: R$'0,56
por: EdilaineTotal: R§ 33,

10

r
(

I



J+
(rv

JOANINA RUFFOLO

Mulher de personalidade forte, dominadora e protetora
da família. Letava por seus direitos de forma leonina com
um exacerbado senso de justiça, não levava desaforo p

casa e nem "comia dormido" como diz o ditado 'poputar

Joanina entã o, iá uma mulher adulta, optou por não se
casar, e nem construir uma família p rópria, muíto embora
teve uma paixão platônica com uma grande figura
Mairiporanense na época, mas preferiu continuar
cuidando de seus sobrinhos netos, paulo José, João José e
Ana Lucia. E Até o ultlmo dia de sua vlDA, manteve-se
invicta como mulher por amor á sua família, como ela
sempre mencionou.

sua personalidade forte, jamais interferiu em sua
bondade, sempre ajudando quem necessitava, hora com
palavras ou atitudes como ajuda financeira.

Por longos anos a fio, que me lembre por mais de 25 anos,
fazia a festa de cosme e Damião em sua chácara, onde
servia sa nd u iches, saq u in hos de doces, sucos,
refrigerantes, bolo e brinquedos que eram ursinhos de
pelúcia que ela mesma confeccionava e também, festas
natalinas para as crianças carentes

Em Janeiro de 1986 foi acometida com um AVC agressivo,
e por anos ficou acamada devido as sequelas do derraffie,
e em 1993 veio a falecer no hospital são camilo.
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DE LEIDO DOCUMENÍO

de viassobre
rroo

blicas localizadas no Loteamento Joanina
munlcl

Antonio Ribeiro Santos

DATA
ABERTO

REMETENTE l,ESTINATARIOProcuradoria lurídica
Comissão
Redação

de Justiça, Legislação e

oescnrçÃo

1g2.16g..1 .4g/legislativoweb/tramite.asp?pSelecao=2&pTipoDoc=1&pTipoDocAux=0&pAno=2020&pNumero=347&pOrigem=2
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C â.mdro lVí-unictp af f,e lvÍairtp orã
lEstafo fe São Qoufo

colllsSÃo pennaaUeure oe uUSrlÇa. lFClSueÇÃO e neOaÇÃO

parecer ao Projeto de Lei no 347t2020, dispÕe sobre denominação de vias

públicas localizádas no Loteamento Joanina Ruffolo, Bairro Chácara Arantes,

neste município.

I - RELATORIO

O Vereador Marco Antonio Ribeiro Santos, propõe a

matéria em tela que dispÕe sobre denominaçáo das vias públicas no Bairro

Chácara Arantes.

II- VOTO DO RELATOR

A proposta encontra amparo legal, regimental e
constitucional, podendo o poder legislativo propô-la

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

logico 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 março", 2 de setembro de 2020.

Manoel

(

lMrr

Rel
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C â.mara 9VÍunictp a [ fe 9VÍ airtp orã
lEstafo fe São Qoufo

cOwrrSSÃO peRueruenre oe UuSrtÇ1. le,clslaÇÃO e neoeÇÃO

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 2 de

setembro de 2020, considerando a posição do nobre Relator, opinou

unanimemente pela aprovação do Projeto de Lei no 34612020. 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/larco Antonio Ribeiro Santos e Manoel Ricardo Ruiz .

Plenário "27 de m de 2020

Manoel R az

Ma ro Santos

te

/Japc
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DO DOCUMENTO ETO DE LEI

ispõe sobre d e n o m i nação de vi AS pú bl cas oca lizadas no Loteamento Joanina

ffolo Ba irro A nte o

arco Antonio Ribeiro Santos

ABERTO2/9/2020 - 11:36
missão de Financas e Orcamentorocuradoria lurídica

OMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER RT. 85 E SEGUINTES DO

DATA 20/e/2020 - t2:L4 lsrrurçio ABERTO

REMETENTE Procuradoria Jurídica lorst 
nrti*ro Comissão de Justiça, Legislação e

Redacão

orscnrçÃo OMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER ART. 85 E SEGUINTES DO RI

l of l 031091202016:33

t"

)ATA lsrrurçÃo
I,EMETEruTH

»escnrçÃo
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C â.mara gVlunictp a [ fe 9Ví airtp orã
lEstafo le São Qoufo

corurssÃo penrulruemre oe rlruRuÇes e oRÇeueruro

Parecer ao Projeto de Lei no 34712020, dispÕe sobre denominaçâo de vias públicas
localizadas no loteamento Joanina Ruffolo, Bairro Chácara Arantes, neste
município.

t - RELATORIO

O Vereador Marco Antonio Ribeiro Santos propõe a matéria
em tela denominando as vias acima mencionadas.

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

347t2020.

A decisão quanto ao mérito ficarâ a critério do Soberano
Plenário

E o meu parecer.

Plenário "27 de 18d bro de 2020

Marcio Alexa Oliveira

/Maeo
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Câ.mara lVÍ.unictpaf fe WÍaffipora
lEstafo [e São Qaufo

corurssÃo peRmRruerure oe rlnlruÇls e onÇRueruro

A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento em reunião de 18 de setembro de

2020, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação

do Proieto de Lei no 347t2020. Quanto ao mérito cabe aos Senhores Vereadores a

decisãó 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 setembro de2020

Marcio Alexa fa
Vice-P

/eass
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ETO DE LEIDO DOCUMENTO

úb nJoa namentoLoteaizad noasias li locacasmi do eresob eno pd naçãispõe
unm tclestenntesArarro raChácaBaloNTO:

rco Antonio Ribeiro SantosR:

DATÂ, tB/9t/2O20 - Lt:23 lsruaçÃo ABERTO

REMETENTE rocuradoria lurídica ARIO
ssão de Educa ção, Saúde e

istência Social

M EA R RELATO RIA E EXARAR PA RECER ART 8 5 E S EG U INTE S DOoescnrçÃo

DATA 2/el2020 - 11:36
'lsrrunçÃo

ABERTO

REMETENTE Procuradoria Jurídica _Io"!I1IlIl9 Comissão de Financas e Orcamento

oescnrÇÁo

DATA 2O/B/2O2O - t2:t4 lsrruaçÃo ABERTO

REMÊTENTE
issão de Justiça, Legi slação e

curadoria Jurídica

OMEAR RELATO RIA E EXARAR PARECER . 85 E SEGUINTES DO RIoescnrçÁo
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lEsta[o [e São ?oufo

COwIISSÃO peRURruenre Oe eOUCRÇÃO. CUUrUR.rq e eSpORreS

parecer ao Projeto de Lei no 34712020, dispÕe so!1e a denominação de vias públicas

localizadas no Loteamento Joanina Ruffolo, 
'Bairro 

Chácara Arantes, neste município'

I - RELATORIO

o Vereador Marco Antonio Ribeiro santos propõe a matéria

em tela denominando a via acima mencionada'

II- VOTO DO RELATOR

C â.mara TuÍunictp a [ f,e 9vÍ oirtp orã

A presente propositura visa denominar vias públicas

localizadas no Loteamento Joanina Ruffolo, Bairro Chácara Arantes, atendendo

reivindicação dos moradores residentes naquela região.

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.

É o meu parecer

Plenário "27 de março", 21 de setembro de2020

/Wrr

Wilson
Relator

Rondina
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C â.mara lVÍunictp a [ f,e 9VÍ airtp orã
lEsto[o [e São Qoufo

corurssÃo PERMANENTE DE ED CULTURA E ESPORTES

A Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes em reunião de 21 de
setembro de 2020, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente
pela aprovação do Projeto de Lei no 34712020. 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", 21 de setembro de 2020

Antoni

Wilson Rogério Rondina
Vice-Presidente

Essio or
Secretário

/Eass
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cÂunnA MUNIcIPAL DE MAlntponÃ

PROJETO DE LEt 34712O2O

Dispõe sobre denominação de vias públicas localizadas no LoteamentoJoa-nina Ruffolo, Bairro
Chácara Arantes, neste município.

Tipo:
Maioria Simples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

lnício:
2210912020 19:45:56

Votos:
S:11 lN:0 lA:0

Fim:
2210912020 19:48:56

Resultador
APROVADO

\,

Parlamentar Partido Voto

Wilson Sorriso Partido Liberal (PL) Sim

Pastor Cícero Partido Liberal (PL) Sim

Dori Rede sustentabilidade (REDE) Sim

Tonhé Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Gusto Partido Social Democrático (PSD) Sim

Marco Antonio Partido Social Democrático (PSD) Sim

ValdeciAmérica Republicano ( REPUBLICAN ) Sim

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sim

Professor Essio Partido Liberal (PL) Sim

Boava Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Nome

Dori

Boava

Gusto

PaÊido

Rede Sustentabilidade (REDE)

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

Partido Social Democrático (PSD)

Status

Presente

Presente

sense' 2310912020 L4:34:49 8t9

Votaçoes da Sessão

Lista de Presençá da Sessâo
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camard gvl unicipat f,e futatrtpora
trstafo {e São eaufo

oriclo N. s4o/2020

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssinro Senhor prefeito Municipal,

Respeitosamente,

RD M SIAS BARBOSA
P sidente

Mairiporã, 23 de setembro de 2O2O

comunicamos que na 30a Reunião ordinária foi ApRoVADO o pROJEToDE LEI N" 347/2020, qtre oispoe sobre clenomiÃaçao a, vias pubricas rocalizadas,oLote tt m e tt to J o a n i n a R tÍfo to, a u i iro cn ;";;; Á:,;:;i:: nesfe m u, i c Í p io

Para que Vossa Excelência possa promulgar.a competente lei, dentro doprazo regar, transmitimos-rhe, copia autêntica oo mÀncionado projeto.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefertura lVunicipal de Mairiporã
SEC.DLP/
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Camara ful-unictpaf fe %_airtporã

Dispõe sobre denominação de vias publicas
localizadas no LoÍeamento Joanina Ruffolo,
Bairro Chácara Arantes, nesfe município.

(Autor: Vereador [Vlarco Antonio Ribeiro Santos)

a cÂruanA MUNtqpAL DE MAtRtpoRÃ RpRovou:

Art. 1o Fica denominada de Travessa Ana [/aria D'Agostino a atualtravessa sem
denominação 1, a qual é delimitada por um polígono irregular, cuja descrição se inicia
no vértice 1, localizada no Loteamento Joanina Rufollo, Bairro Chácara Arantes, nesta
cidade e comarca, a qual tem a descrição e confrontaçÕes abaixo.

Parágrafo único. Do vértice 1 segue ate o vértice 2, na extensão de 24,16 metros,
confrontando com o lote 33 da quadra D. Do vértice 2 segue até o vértice 3, na extensão
de 14,95 metros, confrontando com o lote 33 da quadra D. Do vértice 3 segue até o
vértice 4, na extensão de 8,25 metros, confrontando com o lote 33 da quadra D. Do
vértice 4 segue até o vértice 5, na extensão de 7,81 metros, confrontando com o lote 32
da quadra D. Do vértice 5 segue até o vértice 6, na extensão de 4,00 metros,
confrontando com o lote 27 da quadra D. Do vértice 6 segue ate o vértice 7, na extensão
de 4,98 metros, confrontando com o lote 27 da quadra D. Do vértice 7 segue até o vertice
8, na extensão de 11,09 metros, confrontando com o lote 27 da quadra D. Do vértice 8
segue até o vertice g, na extensão de 21,10 metros, confrontando com o lote 37 da
quadra D. Do vertice 9 segue ate o vertice 10, na extensão de 4,25 metros, confrontando
com o lote 37 da quadra D. Do vertice 10 segue ate o vértice 11, na extensão de 19,52
metros, confrontando com o lote 40 da quadra D. Do vértice 11 segue até o vertice 12,
na extensão de 9,04 metros, confrontando com o lote 43 da quadra D. Finalmente, do
vertice 12 segue até o vertice 1 (início da descrição), na extensão de 5,11 metros,
confrontando com a Rua Felipe Salomão Chamma, fechando assim o polígono acima
descrito, abrangendo uma área de 294,38 m2.

Art. 20 Fica denominada de Travessa Amarílis a atual travessa sem denominação
2, a qual e delimitada por um polígono irregular, cuja descrição se inicia no vértice 1,
localizada no Loteamento Joanina Rufollo, Bairro Chácara Arantes, nesta cidade e
comarca, a qual tem a descrição e confrontaçÕes abaixo.

Parágrafo único. Do vértice 1 segue ate o vértice 2, na extensão de 8,27 metros,
confrontando com a arca de mata. Do vértice 2 segue até o vértice 3, na extensão de
3,70 metros, confrontando com a área de mata. Do vértice 3 segue até o vertice 4, na
extensão de 15,62 metros, confrontando com a área de mata. Do vertice 4 segue até o
vértice 5, na extensão de 12,65 metros, confrontando com o lote 17 da quadra D. Do
vértice 5 segue até o vertice 6, na extensão de 20,32 metros, confrontando com os lotes
16 e 17 da quadra D. Do vertice 6 segue até o vértice 7,na extensão de 10,g6 metros,

v

.}

t Çstafo [e São Qaufo
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confrontando com o lote 14 da quadra D Do vértice 7 segue até o vértice B, na extensãode 11,81 metros, confrontando com o lote 13 da Quaoia o. Do vertice B segue até ovértice 9, na extensão de 6,70 metros, confrontando com a área de proteção ambientalpermanente - APP. Do vértice g segue ate o vértice 10, na extensão de 42,41 metros,
confrontando com a area de proteção ambiental permanente - App. Do vertice 10 segueaté o vértice 11, na extensão de23,B7 metros, confrontando com a área oe prote[àà
ambiental permanente - APP. Do vértice 11 segue até o vértice 12, naextensão de g,1g
metros, confrontando com a área de proteção ambiental permanente - App. Finalmente,
do vértice 12 segue até o vértice 1 (início da descrição), na extensão de g,51 metros,
confrontando com a Rua Branca Thomaz Pereira, iechando assim o polígono acima
descrito, abrangendo uma área de 444,43 m2.

Art. 30 Fica denominada de Travessa Lírio Branco a atual travessa sem
denominação 3, a qual e delimltada por um polígono irregular, cuja descrição se inicia
no vértice 1, loçalizada no Loteamento Joanina Rufollo, Bairro Chácara Arantes, nesta
cidade e comarca, a qual tem a descrição e confrontações abaixo.

Parágrafo único. Do vértice 1 segue ate o vertic e 2, naextensão de 23,35 metros,confrontando com o lote 22 da quadra D. Do vértice 2 segue até o vértice 3, na extensãode 3,04 metros, confrontando com área de mata. Do veãice 3 segue ate o vértice 4, naextensão de 23,39 metros, confrontando com o lote 23 da qrrãr, D. Finalmente, dovertice 4 segue até o vertice 1 (início da descrição), na extensão de 3,33 metros,confrontando com a Travessa Joanina Ruffolo, iechando assim o polígono acimadescrito, abrangendo uma área de 24,40 m2.

Art' 40 Fica denominada de Travessa Joanina Ruffolo a travessa sem saÍdaidentificada como "Travessa Joanina Ruffolo", localizada no Loteamento Joanina Rufollo,
Bairro chácara Arantes, nesta cidade e comarca, a qualtem a descrição e confrontaçÕes
abaixo.

Parágrafo único. lnicia na Rua Felipe Salomão Chamma, localizada no BairroChácara Arantes, na coordenada UTt\4 23o18'59.17"S 46035,35.1d,,O, p"r.orrendo umaárea de 1.724,50 m' pela largura constante aproximada de 6,50 m p; onde confrontadoladodireitopeloslotes 12, 13,14,1s,16,17,18, 1g,20,21,22,24,2s,26,22,2g,29
e 31 da quadra B e do rado esquerdo com os rotes 1,2,3,4,5,6,'7, B, g 10, 11 ,12, 13,15, 18, 19,20, 21, 22,23, 24 e 2s da quadra D, confrontando com a área de proteção,até encontrar novamente a Rua Felipe salomão Chamma na coordenada UTM
2301 8',59. 1 7"S 46035'35. 1 5"O.

Art' 5o As plantas de situação, os memoriais descritivos, os curriculum vitae, ascertidÕes de obito e os abaixo-assinados dos moradores, ficam fazendo partes
integrantes da presente lei.

Art' 60 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de
dotaçÕes orçamentárias proprias, suplementadas, sô necessário.

Art' 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas asdisposiçÕes em contrário.

Plenário "27 de ÍVlarço,,, 23 de setembro de2O2O.
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Dispõe sobre denominação de vias púbticas
localizadas no Loteamento Joanina Ruffolo,
Bairro Chácara Arantes, nesfe município.
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Oficio n'00612020

de2020.

Seúor

A Sua

Presidente da
Mairiporã -
adíAJP

Municipal de

,
,

Por ordem do Seúor Prefeito Municipal,

ANTONIO SHIGUEYLIKI AIACYDA, encaminhamos a Vossa Excelência cópia da

Lei no 3.95512020, pilâ constar dos arquivos dessa digna Casa de Leis.

Atenciosamente,

DIAS DE TOLEDO
Assessoria Jurídico Parlamentar
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