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As suas Excelências os Senhores,
vEREADoRES DA cÂtuRRR MUNtctpAL DE MAtRlpoRÃ

Mairiporã, '1'1 de maio de 2021

Encaminhe-se a(s) Ccrrrissão(ôes) de

Justiça, Legislação e Reriacão------ P=
Finanças e 0rçam r:
Obras e Serviços Públicos------- L:
Educaçã0, Cultura e Esportes----- f_-r

Planej. Uso 0cuP. Parc. do Solo e Meio Amb -
Desenv. Econômico e Turismo.--- - L.

MairiPorã, l;-a,;r{.Saúde e ncia 5 ia

e

LIDO EI;í IülUl:Iiií

ento----------

r-

Nobres Pares,

Apresento aos nobres edis o presente projeto de lei, que Dispõe sobre a alteração da Lei
Municipal no 2.558, de 17104106, para apreciação e posterior deliberação.

Atenciosamente,

DORIEDSO SlLVA FREITAS

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

/MIMC
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exposrÇÃo oe uorrvos

Nobres Pares,

Trata a presente propositura, em retificar a Lei Municipal no 2.558, de 17 de abril de 2006, a
qual denominou uma via pública do Sítio dos Pedrosos com o nome de Rua dos Pedrosos.

A primeira alteração é no caput do art. 1o, substituindo a palavra "distrito" por "bairro", haja
vista que Terra Preta não pode ser considerada como distrito, por não ter havido consulta popular à
época da alteração, o que fez com que a lei municipal com essa designação ficasse sem eficácia.

Por outro lado, a transformação do incíso I em parágrafo único é por uma questão meramente
de técnica legislativa.

Quanto ao inciso l, hoje sendo transformado em Parâgrafo único, solicita-se a retificação de
seu texto, pelos motivos abaixo expostos.

Trata-se da Rua dos Pedrosos, localizada no Loteamento Sítio dos Pedrosos do Bairro Terra
Preta, sem saída, oficializada pela Lei no 2.558, de 17 de abril de 2006, na ocasião com perÍmetro
descrito como "uma extensão de 152,50 metros lineares por 4,00 metros de largura", o que totaliza
610 m'. Analisando o Projeto de Lei no 11712006, referente à Lei n" 2.558/06, não é possÍvel
identificar qual a área correspondente efetivamente ao viário, e considerando que o levantamento
utilizado para a elaboração deste memorial acaba sendo defasado, é justificável a revisão desta.

E a retificação do antigo inciso I (hoje parágrafo único) é pelo fato de que durante o processo
de Regularizaçáo Fundiária do núcleo em face, identificou-se que a via possuía configuração
diferente, sendo os 610 m'descritos no memorial descritivo em 2006, correspondente a
aproximadamente 25% da área que o viário apresenta hoje, conforme imagem abaixo, com 2.376,21
m2.

Acredita-se que essa diferença se deu a partir do desenvolvimento do loteamento, tornando
a via mais extensa. Assim, faz-se necessária a retificação da área e revogação de parte da Lei
Municipal no 2.558, de 17104106, para a conclusão do processo de regularizaçáo do núcleo em tela.

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

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

DORIEDSON SILVA FREITAS

Vereador - Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã

Presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Economico e Turismo
/MIMC
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PROJETO DE LEl NO 49 DE 2021

Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal no 2.558, de 17104106.

(Autor: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

e cÂuane MUNrcrpAL DE MArRrponÃ ApRoVA:

Art. 10 Fica modificado o art. ío da Lei no 2.558, de 17 de abril de 2006, que passa a ter
a seguinte redação:

"\ft. 10 Fica denominada de "RUA DOS PEDROSOS" a via pública localizada no Sítio
dos Pedrosos, Bairro de Terra Preta, nesÍe MunicÍpio e Comarca de Mairiporã-SP., a qual tem a
seg uinte descrição e confrontações:"

4r1.2" O inciso I do art. 1o passa a ser o Parágrafo único, o qual fica retificado, passando
a ter a seguinte redação:

"Paragrafo único. lnicia na Rua José Claudino dos SanÍos, na coordenada UTM
23015'27.8"5 46035'47.3"O, percorrendo uma área de 2.376,21 m2 pela largura constante
aproximada de 8,00 metros, por onde confronta do lado direito com os lotes 11, 22, 21 e 20 da
quadra "8", Travessa sem denominação 07, Travessa sem denominação 06, lotes 22, 21 e 20 da
quadra "C", Travessa sem denominação 05, lotes 21 e 10 da quadra "D", Travessa sem
denominação 04, lote 10 da quadra "E', Travessa se/n denominação 03, lotes 31 e 29 da quadra
"F", Travessa sem denominação 02, lote 12 da quadra "G", Travessa se/n denominação 01 e /ofes
01 e 13 da quadra "H"; e do lado esquerdo com os lotes 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 da quadra "l",

confrontado com o lote 01 da quadra "H", até encontrar novamente a Rua José Claudino dos SanÍos
na coordenada UTM 23015'27.8" 46035'47.3"O."

Art. 30 O memorial descritivo e a planta de situação ficam fazendo partes integrantes
da presente lei.

Art. 40 As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação
orçamentária propria, suplementada, se necessário.

Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogados o art. 1o e
seu inciso I da Lei Munícipal no 2.558, de 17 de abril de 2006.

Plenário "27 de Março", 1 I de m 2

DORIEDSON A ILVA FREITAS

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

/MIMC
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MEMORIAL DESCRITIVO 
aR{úp,rsot» 

"

Trata-se da Rua dos Pedrosos, localizada no loteamento Sitio dos Pedrosos do
Bairro Terra Preta, sem saída, oficializada pela Lei 2.558 de 17 de abril de 2006,
na ocasião com perímetro descrito como "uma extensão de 152,50 metros
lineares por 4,00 metros de largura" o que totaliza 610m2. Analisando o Projeto
de Lei 11712006, referente a Lei 2.558/06, não é possível identificar qual a área
correspondente efetivamente ao viário, e considerando que o levantamento
utilizado para a elaboração deste memorial acaba sendo defasado, é justificável
a revisão desta.

Esta alteração está sendo proposta pois, durante o processo de Regularizaçáo
Fundiária do núcleo em face, identificou-se que a via possuía configuração
diferente, sendo os 610m2, descritos no memorial descritivo em 2006,
correspondem à aproximadamente 25o/o área que o viário apresenta hoje
(imagem abaixo), com 2.376,21m2. Acredita-se que essa diferença se deu a
partir do desenvolvimento do loteamento, tornando a via mais extensa. Assim,
faz-se necessária a retificação de área e revogação da lei supramencionada,
para a conclusão do processo de regularização do núcleo em tela.

A rua possui a seguinte descrição: \ Dlru:rarr:r-a c_tl:u,q».

lnicia na Rua José Claudino dos Santos, na coordenada UTM 23"1s'27.8"S
46"35'47.3"0 percorrendo uma área de 2.376,21 m2 pela largura constante
aproximada de 8,00 m, por onde confronta do lado direito pelos lotes 1 1, 22, 21
e 20 da quadra uB", Travessa sem Denominação 07, Travessa sem
Denominação 06, lotes 22, 21 e 20 da quadra "c', Travessa sem Denominação
05, lotes 21 e 10 da quadra "D", Travessa sem Denominação 04, lote 10 da
quadra "E", Travessa sem Denominação 03, lotes 31 e 2g da quadra "F",
Travessa sem Denominação A2, lote 12 da quadra "G", Travessa sem
Denominação 01 e lotes 01 e 13 da Quadra H; e do lado esquerdo com os lotes
02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 da quadra "1", confrontando o lote 01 da euadra "H"
até encontrar novamente a Rua José Claudino dos Santos na coordenada UTM
23" 1 5'27 .g"S 46035'47. 3"O.

I
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Arqo. Marta Pereira da Silva

Al. Dona sinharinha passareta, ne 2t7 - cidade Jardim - rvraiffilâA$09e&fu7600-328
Telefone: LL-4604.2173 habitacao@mairipora.sp.gov.br www.mairipora.sp.gov.br
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'lDispõe sobre denominação de Rua dos Pedrosos a uma via pública deste Município

(Anoc VersadoÍ íe Secrctárb Calb Augrm Fotü)

O Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã, Vereador JOÃO

FERREIRA LOPES, faço saber que a CâmaE apíovou e eu, nos têrmos do inciso lV do aÍt. 26

da Lei Orgánica do Municipio promulgo a seguinte Lei:

AÍL í. Fica denomínada de 'RUA DOS PEDROSOS" a via pública

localizada no SÍtio dos Pedrosos, Distrito de Terra PreB, neste Município e Comarca de Maiíporã-

SP., a qual tem a seguÍnte descrição e conÍrontaçÕes:

I - tem seu início na eslrada. de acesso. cú.m u.ma extensão de

152,50 metros lineares por 4,00 metíos de largura, tendo em suas conÍrontaçÕes, do seu lado

direito, com a de popriedade de João Gomes Pedroso; do tado esquerdo corúronta com a área

remanescenle de Elói Gome Pedroso, tendo seu final na área remanesceote, encenando assim a

sua descri$o

Art 2e A Phnta de Situação e o Memorial Descridvo fcam

íazendo partes integrantes da presente Lei.

AÍt 33 As despesas deconentes da execução kta Lei correrão

por conta das doações orçamentáÍias próprias, suplementadas, se necessário. '

AÍt 4e Esta Lei entra em ügsr Ra dala de sua publicação,

revogadas as disposi@es em contrârio.

Plenário '27 de de abril de 2006

JOÃO

J- *3L- ?,-
r/rAztLLl cosTAMARIA,

JOSÉ APARECIDO PEREIRA OE CÂRVALHO

Di,@r Ju_úr_p
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Assunto
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Para

Data

Locamail :: cópia projetos de lei no 40, 41, 42,43, 44, 45,46, 47, 48 e 49121

cópia proietos de lei no 40, 4Lt 42,43,44,45,
46, 47t 48 e 49121.
< protocolo@mairipora.sp. leg. br>

Ricardo Messias Barbosa
< ricardobarbosa@mairipora.sp. leg. br>, doriedson antonio da
silva freitas <dori@mairipora.sp. leg. br>, marcinhodaserra
< marcin hodaserra@mairipora.sp. leg. br>, Nilber Rosemberg
< nilber@mairipora.sp. leg. br>, El iomar da Silva Olivei ra
<eliomarvereador@mairipora.sp. leg. br>, Fernando Rachas
Ribeiro <dr. nando@mairipora.sp. leg. br>, Gilberto Tadeu de
Freitas <senseigilbefto@mairipora.sp.leg.br>, Jose Correia da
Silva Neto < netobarzil@mairipora.sp. leg. br>, Nilber Rosemberg
< nilber@mairipora.sp. leg. br>, Leila Aparecida Ravazio
< leilaravazio@mairipora.sp. leg. br> 3 mais...
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12t05t2021 CECAM - Sistema de Consulta Legislativo

Trâmite do Processo No 566/2A2Í-- Documento No 49/ZAZL
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DO DOCUMENTO ETO DE LEI

ispõe sobre a alte ração d Lei M u n ici pal no 2 5 58, de 1 7/04/06 q U e Dis põe sobre
de Ru a dos um a vta m u nicí

riedson Antonio da Silva Freitas

DATA L2/5/2O2L - 9:36 prruaçÃo ABERTO

REMETENTE Procuradoria Jurídica
lrrsrrnorÁ*ro

Comissão de Justiça, Legislação e
Redação

oescnrçÃo NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER (ARTS. 66/70 E ART. 86 E SEUS §§ DO RD

192.168.1.49lLegislativoWeb/tramite.asp?pSelecao=2&pTipoDoc=1&pTipoDocAux=0&pAno=2021&pNumero=49&pOrigem=2 111
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corvussÃo penueruenre oe .lusnÇa. lecrsleÇÃo e neoaÇÃo

Parecer ao Projeto de Lei no 491202'1, dispÕe sobre a alteração da Lei
Ít/unicipal no 2.558, de 17104106.

I - RELATORTO

O Doriedson Antonio da Silva Freitas, propõe a
matéria em tela dispondo sobre alteração da lei municipal 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.

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 maio de 2021

Eliomar lva Oliveira

/Eso

lator
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corurssÃo pennnarueNTE DE JUSTTÇA, LEGISLAÇÃo e neoaÇÃo

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 4912021. 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

,"n
J it Dantas

Eliomar va Oliveira
Vi dente

Dr. Fernando Rachas Ribeiro
Secretário

Japc
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Parecer ao Projeto de Lei no 49t2021, dispÕe sobre denominação de Rua dosPedroso, localizada no Loteamento sitio dos pedrosos, nãsta cidade e
comarca.

I - RELATORIO

O Doriedson Antonio da Silva Freitas, propôe a
matéria em tela dispondo sobre alteração da lei municípal 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 óbíce às normas legais, regimentais e constitucionais que disciplinam
o objeto da propositura.

rógico a mesma se encontr$"1ffi,:1nge 
aos aspectos gramatical' redacional e

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela
sua constitucionalidade e legalÍdade.

É o meu parecer.

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

GilbeÉo Tadeu de F
Relator

/Eso
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Plenário "21 de março,,, 24 de maio de 2021

José G

{

GJ

A comissão Permanente de.Justiça, Legisração e Redação em reunião de 24de maio de 2021, consideraráo 
_a 

-posiçao 
do nobre Rerator, opinouunanimemente pela. aprovação do Projeto J" r"i no 4gt202í. Quanto aomérito cabe aos senhores véreadores a decisão final. Não havendo mais nadaa ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai áãvuamente asslnààa pelosnobres pares' Estiveram presentes os Senhores Vereadores: Fernando RachasRibeiro, Girberto Tadeu de Freitas e José correia oã êrv. Neto.

nte

L
rnando Rachas Ribeiro

Vice-Presidente

Gilberto Tadeu de
Secretário

Japc
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cÂMnnA MuNlctPAL DE MAInlPonÃ

Votaçôes da Sessâo

Tipo:
Maioria Simples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Projetos Votados

PROJETO DE LEI Ne 49/2021- DORTEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS
projeto de lei

lnício:
0L1061202120:43:43

Votos:
S:12 | N:0 lA:0

Fim:
0L1061202I20:45:14

Resultado:
APROVADO

v

Parlamentar Partido Voto

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sim

Sargento Rubão Partido Liberal (PL) Sim

Dr Nando Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Neto Barzil Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Sensei Gilberto Democratas (DEM) Sim

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

Nilber Partido Liberal (PL) Sim

Eliomar Republicano (REPUBLICAN) Sim

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Leila Ravazio Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Marco Antonio Partido Social Democrático (PSD) Sim

ValdeciAmérica Republicano (REPUBLICAN) Sim

Lista de Presença da Sessão

Nome

Dori

Dr Nando

Partido

Rede Sustentabilidade (REDE)

Partido SocÍalista Brasileiro (PSB)

Status

Presente

Presente

f envsense 071061202L L3:47:27 L7 lt8
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orícto No 364t2021

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor prefeito Municipal,

RI DO ME IAS BARBOSA
Presidente

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

SEC.DLP/

Mairiporã, 2 de junho de 2021

comunicamos que na 18a Reunião ordinária foi ApRovADo o pRoJETo
DE LEI N" 4912021, que Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal no 2.SSg, de 17/04/06,que Dispõe sobre denominação de Rua dos Pãdrosos a uma via púbticadesÍe municípioi.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro do
wazo legal, transmitimos-lhe, cópia autêntica do mencio-nado projeto.

Respeitosamente,
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AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI NO 49 DE 2021

Dispõe sobre a atteração da Lei Municipal no

2.558, de 17 de abril de 2006.

(Autor: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

e cÂmlm MUNIcIPAL DE MAIRIPoRÃ RpRovou:

Art. 10 Fica modificado o art, 1o da Lei no 2.558, de 17 de abril de 2006, que

passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1o Fica denominada de "RIJA DOS PEDROSOS" a via pública localizada

no Sítio dos Pedrosos, Bairro de Terra Preta, nesfe Município e Comarca de Mairiporã-9P.,

a qualtem a seguinte descrição e confrontações:"

Art.20 O inciso ldo art. 1o passa a sero Parágrafo único, o qual fica retificado,

passando a ter a seguinte redação:

"Parágrafo único. tnicia na Rua José Claudino dos SanÍos, na coordenada UTM

23015'27.8"5 46035'47.3"O, percorrendo uma área de 2.376,21 m2 pela largura constante

aproximada de 8,00 metros, por onde confronta do lado direito com os lotes 11, 22, 21 e 20

da quadra "B", Travessa sem denominação 07, Travessa sem denominação 06, lotes 22,

21 e 20 da qt)adra "C", Irayessa sem denominação 05, lotes 21 e 10 da quadra "D",

Irayessa sem denominação 04, lote 10 da quadra "E", Travessa sem denominação 03, lotes

31 e 2g da quadra "F", Travessa sem denominação 02, lote 12 da quadra "G", Travessa sern

denominaçao 01e /ofes 01 e 13 da quadra "H"; e do lado esquerdo com os lotes 02, 03, 04,

05, 06, 07 e 0B da quadra "1", confrontado COm o lOte 01 da quadra "H", até enContrar

novamente a Rua José Claudino dos SanÍos na coordenada UTM 23o15'27.8"

4603s',47.3',O."

Art. 30 O memorial descritivo e a planta de situação ficam fazendo partes

integrantes da presente lei.

Art. 4o As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação

orçamentária propria, suplementada, se necessário.

Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogados o

art. 1o e seu inciso lda Lei Municipal no 2.558, de 17 de abril de 2006.

Plenário "27 de Março", 2 de junho de 2021.
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A DO PROJETO DE LEI NO 49 08 2021

Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal no

2.558, de 17 de abril de 2006.

MESA pTRETTVA

BARBOSA
P ente

DE OLIVEIRA NILBE ,bEIA DE SOUZAMARCIO A
1o Secretário

.x
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PREFEITT]RA DE MAIRIPORÃ
Estado de São Paulo

Mairiporã, de202l

Oficio n" 01612021

Senhor Presidente,

028,

digna

A Sua Excelência RI
Presidente da Câmara M
Mairiporã - SP.

í^r\
,]

/
\

cópia das Leis nos 4

Por ordem do Senhor

4.033 e 4.03412021,

aV
4.030,

ssl/SATM

E

ANDREA


