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Câ.mara
lEsta[o [e Sõo Qaufo

Mairiporã, 11 de maio de 2021

Encaminhe-se a(s) Comrssão(ões) de

Justiça, Legislação e Redação---
Finanças e Orçamento
0bras e Serviços Públicos------
Educaçã0, Cultura e Esportes----
Planej. Uso n.:up. Parc. do Solo e Meio Amb._
Desenv. tconômico e Turismo----

Nobres Pares, Saúde e ncia
Mairiporã

Vi

Apresento aos nobres edis o presente projeto de lei, que Dispõe sobre
denominação de Isaias Gomes Pedroso a atual Travessa Dois, sem denominação, do
Loteamento Sítio dos Pedrosos do Bairro Terra Preta, nesta cidade e comarca, para
apreciação e posterior deliberação.

Atenciosamente,

DORIEDSO SILVA FREITAS

Vereador - Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã
Presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico e Turismo
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As suas Excelências os Senhores,
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRTPORÃ
GV/MIMC
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Câ.mara lVí-unictpaf f,e 9vÍaffipora
a a

lEsta[o [e Sõo (Paufo

exposrÇÃo oe uorrvos

Nobres Pares,

Trata a presente propositura, em denominar a atual Travessa Dois, sem
denominação, do Loteamento Sítio dos Pedrosos do Bairro Terra Preta, com o nome de
lsaias Gomes Pedroso para apreciação e posterior deliberação.

Desta forma, homenagearemos uma família tradicional da cidade, oficializando este
importante logradouro público.

Assim sendo, solicito aos nobres pares que votem favoravelmente à presente

matéria.

Plenário "27 de Março" 1 de maio de 2021

DORIEDSON SILVA FREITAS

Vereador - Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã

Presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico e Turismo

GV/MIMC
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C amora fiVí-unictp af f,e lvÍairtp orã
lEstafo fe São Qaufo

PROJETO DE LEI NO 42 DE 2021

Dispõe sobre denominação de /saras Gomes
Pedroso a atual Travessa Dois, sem
denominação, do Loteamento Slfio dos
Pedrosos do Bairro Terra Preta, nesta cidade e
comarca.

(Autor: (Doriedson Antonio da Silva Freitas)

e cÂuanA MUNrcrpAL DE MArRrpoRÃ apnova

Art. 1o Fica denominada de Rua lsaias Gomes Pedroso a atualTravessa Dois, sem
denominação, do Loteamento Sítio dos Pedrosos do Bairro Terra Preta, nesta cidade e
comarca, a qual tem a descrição e confrontaçÕes abaixo.

Parágrafo único. lnicia na Rua Faustino Gomes Pedroso, na coordenada UTIVI

23o15'24.5'S 46035'57.4"O, percorrendo uma área de 706,02 m2 pela largura constante
aproximada de 5,00 metros, por onde confronta do lado direito com os lotes 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11 e 12 da quadra "G"; e do lado esquerdo com os lotes 01, 03, 05, 08, 12,
14, 16, 18,21,23,26,27 e29 da quadra "F", confrontando com a Rua dos Pedrosos até
encontrar novamente a Rua Faustino Gomes Pedroso na coordenada UTM 23015'24.5"5
46035'57.4"O.

Art. 20 A planta de situação, o memorial descritivo, o curriculum vitae do
homenageado e a certidão de obito, bem como o abaixo-assinado dos moradores, ficam
fazendo partes integrantes da presente lei.

Art. 3o As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de
dotaçÕes orçamentárias proprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçÕes
em contrário:

Plenário "27 de arço", 1 de maio de 2021

DORIEDSON SILVA FREITAS
Vereador

Vereador - Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã
Presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico e Turismo

GV/MIMC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

sEcRErÁ RA DE UeAreçeO, REGULAilZaçÀO FUNDIARIA E
PLANEJAMENTO URBANO

MEMORIAL DESCRITIVO

Trata-se da Travessa sem Denominaçâo 02 do loteamento Sitio dos Pedrosos
do Bairro Terra Preta, tendo a seguinte descrição:

lnicia na Rua Faustino Gomes Pedroso, na coordenada UTM 23"15'24.5"S
46'35'57.4"O O percorrendo uma área de 706,02 m2 pela largura constante
aproximada de 5,00m, por onde confronta do lado direito pelos lotes 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12da quadra "G'; e do lado esquerdo com os lotes 01,
03, 05, 08, 12, 14, 16, 18,21,23,26,27 e 27 da quadra "F", confrontando a Rua
dos Pedrosos até encontrar novamente a Rua Faustino Gomes Pedroso na
coordenada UTM 23" 1 5'24.5"S 46o35'57 .4"O.
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C â.mara lVí-unictp af fe lvÍairtp orã
lEsta[o fe São Qoufo

ISAIAS GOMES PEDROSO filho do Sr. José Gomes Pedroso e da Sra. Benedicta
Pereira Pedroso, foi casado com a Sra. Maria Aparecia da Silva Pedroso, união da qual
tiveram cinco filhos: Agenor, Rodrigo, Tatiane, Talita e Tainara.

Conhecido por muitos em Terra Preta, Mairiporã, Atibaia e região, tanto pela sua
pessoa, como pelo seu trabalho.

Fazia de tudo, mas sua especialidade era poço, nisso ele era o mais respeitado.

Como todos que o conheciam, também sabiam que ele gostava de tomar umas de
leve...

Um otimo cozinheiro e companheiro, sempre pronto para ajudar quem precisasse
dele em qualquer hora.

Uma pessoa muito querida por todos, com um bom coração, sinônimo de bondade
em pessoa.

Por essa e muitas outras qualidades, ele era considerado por onde passava.

Quem teve o privilégio de conhecê-lo, sabe o homem que ele foi para nós, parentes
e amigos.

O Sr. lsaias, faleceu no dia 20 de março de 2002 aos 43 anos de idade.

GV/MIMC

BIOGRAFIA DO HOMENAGEADO
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ABAIXO- INADO

A fim de cump rirmos com o disposto no § 3o do ant . 2e .da Lei Municipal no 3. 318 de 25/Lt/13, nós,

moradores da (Rua) (Avenida) (Estnada) {eaves 5Ê OZ Sç,tTn §€,rrOryn lUAtr1O contendo \1) \ proprietários ou

monadones, abaixo assinados, pelo pnesente informamos que çONCORDAMOS comta pr^oposta de (altenação) denominação da
4?-Al,essl oL seÍYn ôcuo§n,tln)

t-. SrÍ §os pana ( Rua) (Avenida) ( Estrada)(R
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ua
uç\ í sâi§s Gotnncs

( Avenida ) (Estnada)
Pe.ou.oso P<:D[óSoS -Í€.ÊSÂ P p-e-,o

E através do presente declaramos que os dados informados, bem como as assinaturas apostas refleten
a expressão da verdade, sob as penas da lei.
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ABAIXO-AÍiSINADO

A fim de cump

moradones da (Rua) (Avenida)
monadores, abaixo assinados, pelo pnesente informamos que CONCORDAI4OS com a pnoposta de (al

rirmos com o disposto no § 3e do art. 2e da Lei Muni.cipal 1e 3

(Estnada) fÊrr-,€55ê O o Se,0n^ Or.l.r;6qvr ruptr11p ContendO
\-- -' ---l -

.318, de 25/LL/1,3, nós,
pnoprietánios ou

tenação) denominação da
(Avenida) ( Estr^ada)(Rua) (Avenida) (Estrada) rvÃ

Roo 41arhs GOt§\cs p(-0 a-ôSO
para (Rua)

E através do presente declaramos que os dados informados, bem como as assinaturãs apostas refleten
a expressão da verdade, sob as penas da lei.
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Locamail :: cópia projetos de lei no 40, 41 , 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49121

cópia projetos de lei no 40, 4L, 42,43t 44,45,
46t 47 | 48 e 49121.
< protocolo@mairipora.sp. leg. br>
Ricardo Messias Barbosa
< ricardobarbosa@ mai ripora,sp. leg. br>, doriedson a nton io da
silva freitas < dori@ mairi pora. sp. leg. br>, marci n hodaserra
< ma rcin hodaserra @mairipora.sp. leg. br>, N i I ber Rosemberg
< nilber@mairipora.sp. leg. br>, Eliomar da Silva Oliveira
< eliomarvereador@mairipora.sp. leg. br>, Fernando Rachas
Ribeiro <dr. nando@mairipora.sp. leg. br>, Gilberto Tadeu de
Freitas <senseigilberto@mairipora.sp.leg.br>, Jose Correia da
Silva Neto < netobarzil@mairipora.sp. leg. br>, Nilber Rosemberg
< nilber@mairipora.sp. leg. br>, Leila Apa recida Ravazio
< leilaravazio@mairipora.sp. leg. br> 3 mais...
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ETO DE LEI
DO DOCUMENTO semDois,TravessaatualarosoPedGomesSIsaiade eado dcinaml nestaed no çãsobre Preta,TerrarroBaispõe dorososPedoíti dosSmentoLoteadoinação,

FreitasSilvadaioAntonnriedso

CECAM - Sistema de Consulta Legislativo JS
(Pc

1210512021

Trâmite do processo No s33l2azt - Documento No 421202''
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lEstafo fe São cPaufo

colrrssÃo PERMANENTE DE JUSTICA. LEGISLA Ão EREoacÃo

Parecer ao Projeto de Lei n" 4212021, dispÕe sobre denominação de lsaias
Gomes Pedroso a atual Travessa Dois, sem denominação, do Loteamento
Sítio dos Pedrosos do Bairro Terra Preta, nesta cidade e comarca.

I - RELATORIO

O Doriedson Antonio da Silva Freitas, propÕe a

matéria em tela dispondo sobre a denominação da via pública acima
mencionada.

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.

A propositura obedece criteriosamente a lei

municipal que dispõe sobre denominação de vias públicas.

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.

E o meu parecer.

Plenário "27 de março", 12 de maio de 2021

7-

Dr. Fernando Rachas Ribeiro
Relator
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A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 12

de maio de 2021, considerando a posição do nobre Relator, opinou
unanimemente pela aprovação do Projeto de Lei no 4212021. 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: Eliomar da Silva
Oliveira, Dr. Fernando Rachas Ribeiro e Juvenildo de Oliveira Dantas

Plenário "27 de março", 12 de maio de 2021

Juven

-_*K-\

ntas

^'"nl: !*-,Yriveira

Or. írn"ndo Rachas Ribeiro
Secretário
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CECAM - Sistema de Consulta Legislativo

Trâmite do Processo No sgg/zozÍ- - Documento No 42/zo2]-

DO DOCUMEí{TO DE LEI

comarca

Isade iasinação Go Pedrosomes aa tua Travessa semDois,
do ntoLoteame Sítio dos dPedrosos o Ba rro Terra Preta nesta

ispõe sobre denom

edson Antonio da Silva Freitas

DATA 24/s/202L - t6:2 FrruAçÃo ABERTO
REMETENTE radoria Jurídica TARIO missão de Educação, Cultura e

oescnrçÃo

DATA L3/sl202L - 15:14 Frrt AçÃo ABERTO
REMETENTE ssão de Financas e Orcamento
oescnrçÃo

DATA 2O2L - 9:321 prrurçÃo ABERTO
REMETENTE curadoria Jurídica Comissão de Justiça, Legislação e

(edação
RELATORIA EXARAR PARECER ARTS 6/70 ART. 86 E SEUS DOMo EAR E 6 E

192'168' 1'49llegislativoweb/tramite.asp?pselecao=2&pTipoDoc=1&pTipoDocAux=0&pAno=2021&pNumero=42&porigem=2
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E staf,o f,e São Qaufo

colttssÃo peRmlnerure oe rrnlruÇas e oRÇamexro

Parecer ao Projeto de Lei no 4212021, que dispÕe sobre denominação de lsaias
Gomes Pedroso a atual Travessa Dois, sem denominação, do Loteamento Sítio dos
Pedrosos do Bairro Terra Preta, nesta cidade e comarca.

I . RELATORIO

O Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas propÕe a
matéria em tela denominando o próprio municipal acima mencionado.

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

42t2021.

A decisão quanto ao mérito ficará a critério do Soberano
Plenário

E o meu parecer

Plenário "27 de março", 24 de maio de 2021

4
. Fernando Rachas Ribeiro

Relator

lFrr
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contttssÃo PERMANENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO

A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento em reunião de 24 de maio de 2021,
considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação do
Projeto de Lei no 4212021. 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: Dr. Fernando Rachas Ribeiro, Gilberto Tadeu de Freitas e José Correia da
Silva Neto

Plenário "27 de março", 24 de maio de 2021

José C

á
Dr. Fernando Rachas Ribeiro

Vice-Presidente

Sensei Gilberto de
Secretário

/Japc
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CECAM - Sistema de Consulta Legislativo

Trâmite do Processo No 533/20.21- Documento No 42/202t

DO DOCUMENTO DE LEI

sobre denomispõe Isade rasinação Go esm aPedroso atua Tra vessa semDois,
do ntoLoteame Sítio dos Pedrososenominação, d Bao rro Terra nestaPreta,

R: edson Antonio da Silva Freitas

DATA 24/5/2021 - 76:2 prruaçÃo ABERTO
REMETENTE Jurídica ARIO rssao de Educação, Cultura e

oescnrçÃo RELATORIA E EXARAR PARECER O E3 86 E SEUS DO RIEAR

DATA 73/5/2021 - 15:14 §rruaçÃo ABERTO
REMETENTE Jurídica TARIO missão de Financas e Orcamento
oescnrçÃo RELATORIA E EXARAR PARECER e ART. 86 E SEUS DO
DATA L2/5/2OZL - 9:32 prrurçÃo ABERTO
REMETENTE radoria Jurídica ,TARIO de Justiça, Legislação eComissão

Redação
EAR RELATORIA E EXARAR E ART. 86 E SEUS DO RIPARECER

CP €CE

192'168'1 '49/egislativoweb/tramite.asp?pselecao=2&pTipoDoc=í &pTipoDocAux=0&pAno=202.t&pNumero=42&porigem=2
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cOwltSSÃO peRntllrurure oe eoUCeÇÃO. CUlrUruq e eSpORreS

Parecer ao Projeto de Lei no 42t2021, que dispõe sobre denominação de lsaias

Gomes Pedroso a atual Travessa Dois, sem denominação, do Loteamento

Sítio dos Pedrosos do Bairro Terra Preta, nesta cidade e comarca'

I- RELATORIO

O vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas propõe a matéria

em tela de denominação de via pública.

II . VOTO DO RELATOR

A presente propositura, visa denominar a atual travessa dois,

sem denominação,'do Loteamento Sítio dos Pedrosos do Bairro Terra Preta, com

o nome de lsaias Gomes Pedroso.

Desta forma, homenagearemos uma família tradicional da

cidade, oficializando este importante logradouro pÚblico.

Assim sendo, solicito aos nobres pares que votem

favoravelmente à presente matéria.

Diante de todo o exposto esta Relatora opina pela conveniência

e oportunidade da presente propositura.

A decisão quanto ao mérito ficará a critério do Soberano

Plenário.

E o meu parecer.

Plenário "27 de março", 25 de maio de 2021.

Aparecida Ravázio

lLar

Leila
Relator
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COMIS PERMAN TE DE EDUcacÃo. cULTU RA E ESPO RTES

A Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes em reunião de 25 de

maio de 2021, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente

pela aprovação do Proieto de Lei no 4212021. Quanto ao mérito cabe aos

benfroies Véreadores 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: Doriedson Antonio da Silva

Freitas, Leiía Aparecida Ravázio e Nilber Rosemberg Ladeia de Souza

Plenário "27 de março", 25 de maio de 2021

Aparecida Ravázio
Presidente

Nilber de Souza
Vi

Doriedson Silva Freitas

/Japc
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CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Votaçôes da Sessão

Tipo:
Maioria SimPles

Status:
FECHADA

Comentários:
Votaçáo encerrada

Projetos Votados

lnício:
0L1061202L 20:14:53

Votosr
S:12 1N:0 lA:0

Fim:
011061202L 20:15:38

Resultado:
APROVADO

PROJETO DE LE! Ns 42t2O2L - DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS

projeto de lei

Parlamentar Partido Voto

ValdeciAmérica Republicano ( REPUBLICAN) Sim

Sargento Rubão

Nil Dantas

Partido Liberal (PL) Sim

Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

5im

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sim

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

Leila Ravazio Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Nilber Partido Liberal (PL) Sim

Dr Nando Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Marco Antonio Partido Social Democrático (PSD) Sim

Eliomar Republicano (REPUBLICAN) Sim

Neto Barzil Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Sensei Gilberto Democratas (DEM) Sim

{lenvsense 071061202L L3:47:27 10/18
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oricto No 356/2021

Mairiporã, 2 de junho de 2021.

Assunto: encaminha proieto de lei aprovado

Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 18" Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO

DE LEI N" 42t2021, que Dispõe sobre denominação de /saras Gomes Pedroso a atual

Irayessa Dois, sem denominação, do Loteamento Sítio dos Pedrosos do Bairro Terra

Preta, nesÍa cidade e comarca.

para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro do

prazo legal, transmitimos-lhe, copia autêntica do mencionado projeto.

Respeitosamente,

R DO ME IAS BARBOSA
Presidente

SEC.DLP/

*
I
t

A Sua Excelência o Senhor
WALID ALI HAMID
Prefeitura Municipal de Mairiporã
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A o

RI M BARBOSA
Presidente

Dispõe sobre denominação de /saras Gomes
Pedroso a atual Irayessa Dois, sem
denominação, do Loteamento S/fio dos
Pedrosos do Bairro Terra preta, nesta cidade e
comarca.

lNo

(Autor: (Doriedson Antonio da Silva Freitas)

a cÂmanA MUNtctpAL DE MAtRtpoRÃ apRovou:

Art' 1o Fica denominada de Rua lsaias Gomes Pedroso a atualrravessa Dois, semdenominação, do Loteamento Sítio dos Pedrosos do Bairro Terra preta, nesta cidade ecomarca, a qual tem a descrição e confrontaçÕes abaixo.

Parágrafo único. lnicia na Rua Faustino Gomes pedroso, na coordenada urM23015'24'5"S 46035'57.4"o, percorrendo uma área de 7ol,o2 m2 pela largura constanteaproximada de 5,00 metros, por onde confronta do taáo díreito com os lotes 03, 04, OS, 06,07,08,09, 10, 11 e 12 da quadra "6",9 do lado esqulroo com os lotes 01,03,05, og, 12,14' 16, 18,21,23,26,2!e2g da quadra "F", confrontando com a Rua dos pedrosos atéencontrar novamente a Rua Faustino Gomes Pedroso na coordenada UTM 23015,24.5,,s46035',57.4"O.

Art' 20 A planta de situação, o memorial descritivo, o curriculum vitae dohomenageado e a certidão de obito, bem como o abaixo-assinado dos moradores, ficamfazendo partes integrantes da presente lei.

Art' 3o As despesas decorrentes da.execução desta lei correrão por conta dedotaçÕes orçamentárias próprias, suprementadas, sá necessário.

u, .o,ilj;|, 
trt' reientra em vigor na data de sua pubricação, revogadas as disposiçÕes

Plenário "Z7 de Março,,,2 de junho deZO21.

MESA DIRETIVA

MARCIO
1o

IO DE OLIVETRA NILBER E SOUZA

I
*
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PREFEITI]RA DE MAIRIPORÃ
Estado de São Paulo

Mairiporã, de202l.

Oficio n'01612021

Senhor Presidente,

8,

digna

A Sua Excelência RI
Presidente da Câmara
Mairiporã - SP.

Por ordem do Seúor

cópia das Leis nos

4.033 e 4.03412021, vos

,4.

ssl/SATM

'-constar

ANDREA


