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VEREADOR CARLOS ROCHA RIBEIRO

  Dispõe sobre denominação de praça pública    
municipal e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 039/2020

O Prefeito do Município de Itariri, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, faz saber, que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada “Praça Ana Dias - Japão: Antonio 
Kanashiro”, a praça pública municipal localizada entre a Rua 
Vereador José Antônio Rodrigues e a Rua Rio Branco, no 
Distrito de Ana Dias, município de Itariri.

Art. 2º -  As despesas decorrentes da presente Lei serão 
atendidas por dotações próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.

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

PLENÁRIO VEREADOR HENRIQUE F. MONTEIRO,
EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

CARLOS ROCHA RIBEIRO
VEREADOR

Tenho a honra de passar às mãos de Vossas Excelências 
o Projeto de Lei em anexo, o qual dispõe sobre denominação 
de vias públicas do Distrito de Ana Dias, neste município.

Além do fato de efetuarmos a oficialização da denominação 
de via pública, estamos homenageando o Sr. Antonio Kanashiro, 
um os primeiros moradores do Distrito de Ana Dias, que em 
vida deixou a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento 
da localidade.

Como medida de justa homenagem, contamos com a 
colaboração dos Nobres Edis para a aprovação do presente.

PLENÁRIO VEREADOR HENRIQUE F. MONTEIRO,
EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

CARLOS ROCHA RIBEIRO
VEREADOR

  Mensagem

  Homenageados
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VEREADORA MILENE DAMASCENO

Requerimento

Nº 133/2020 - RETIRADAS DE POSTES, ADEQUAÇÃO DE LIXEIRA 
E MANUTENÇÃO DA ENCOSTA DO CÓRREGO NA RUA IGNÁCIO 
ANTONIO MUNIZ – BAIRRO PARAGUAI

Considerando que desde 2017, por meio de minha Indicação nº 020/2017 
e também por intermédio dos Requerimentos nº 214/2017, 117/2018, 
004/2019 e 123/2019, foram solicitadas providências para a remoção, 
para a calçada, de postes de iluminação que estão instalados na Rua 
Ignácio Antônio Muniz no Bairro Paraguai, conforme fotos ANEXO, sendo 
próximo a residência do Sr. Jarbas, pois os mesmos estão causando 
transtornos aos veículos que por lá transitam, e também adequação da 
lixeira nesta mesma via;

Considerando que, em resposta do Requerimento nº 004/2019 de 
minha autoria, o Poder Executivo por meio do Ofício nº 138/2019 de 
19/03/2019 informou que fora solicitada à Elektro a remoção do poste 
na Rua Ignácio Antônio Muniz no Bairro Paraguai;

Considerando que, em resposta ao Requerimento nº 123/2019 de 
minha autoria, o Poder Executivo por meio do Ofício nº 710/2019 de 
20/12/2019 (HÁ QUASE 01 ANO ATRÁS), ANEXO 2, informou que já 
havia solicitado à Elektro (conforme ofício nº 138/2019 acima) para que 
fizesse a remoção dos postes, porém a Elektro apresentou um valor a 
ser pago pelo serviço, o que a Prefeitura não concordou e notificou-a 
para que realizasse sem custo;

Considerando que, no mesmo Ofício nº 710/2019 em 20/12/2019 do 
Poder Executivo (HÁ QUASE 01 ANO ATRÁS), estaria programando a 
remoção da lixeira e estudando a hipótese de instalação de um contentor 
de lixo no local;

Considerando que, em visita realizada no local, os postes ainda estão 
no mesmo lugar e agora um deles apresentando profundas rachaduras 
na base, bem provavelmente ocasionadas por um veículo, que era o 
risco que vínhamos alertando nos requerimentos, conforme ANEXO 1, e 
agora a situação ficou mais grave pelas rachaduras profundas na base, 
aumentando o risco de um acidente mais crítico  de queda sobre as 
pessoas, casas ou veículos e que ainda também os moradores estão 
reclamando que não foi feito a remoção e ou adequação da lixeira;

Considerando que também encaminhei ao Ministério Público Estadual, 
por meio da ouvidoria, reclamação/denúncia no sentido de promover 
providências para a adequação dos postes que ora fora encaminhada 
para promotoria de justiça em Itariri;

REQUEIRO, observadas as formalidades regimentais, e após ouvido o 
Douto Plenário, seja oficiado ao Exmo. Sr. Dinamerico Gonçalves Peroni, 
DD. Prefeito Municipal de Itariri, para que venha apresentar a essa Casa 
de Leis, as seguintes informações:

a) Quando vai ser providenciado a adequação ou remoção do poste 
para um lugar apropriado? A Elektro já se posicionou a respeito?

b) Enviar cópias de todos os ofícios encaminhados a Elektro e suas 
respectivas respostas. 

c)  Já foram feitos os reparos na cabeceira da jusante e retiradas 
ou ajustados os pneus soltos na contenção da encosta da tubulação? 
Se positivo enviar fotos do local

d)  Foram feitos a remoção 
dos entulhos, restos de obras, 
capinagem e roçada junto ao 
córrego?

e)  Quando vai ser retirada 
a lixeira conforme resposta 
do Ofício nº 710/2019? Vai 
se colocado um contentor de 
lixo e quando?

JUSTIFICATIVA: Objetivo deste 
Requerimento é garantir que 
as ações de contenções sejam 
efetuadas de forma adequada, 
os reparos sejam efetuados e 
a via esteja adequada.

  Indicações

Nº 229/2020 - PODA DE ÁRVORES – RUA OSWALDO POMPE – 
RAPOSO TAVARES.

A Vereadora que a este subscreve nos termos regimentais, INDICA, 
que seja oficiado ao Exmo. Sr. Dinamerico Gonçalves Peroni, DD. Prefeito 
Municipal de Itariri, para que o Departamento de Infraestrutura, Serviços 
Urbanos e Rurais e Agricultura possa realizar a poda de árvores da Rua 
Oswaldo Pompe, altura do número 258 em Raposo Tavares, conforme 
fotos anexas.

JUSTIFICATIVA: O objetivo desta Indicação é garantir a segurança contra 
riscos de curtos-circuitos e a iluminação adequada no período noturno

Nº 230/2020 - PODA DE ÁRVORES – RUA ENG. CLAY PRESGRAVE 
DO AMARAL – DISTRITO DE ANA DIAS

A Vereadora que a este subscreve nos termos regimentais, INDICA, 
que seja oficiado ao Exmo. Sr. Dinamerico Gonçalves Peroni, DD. Prefeito 
Municipal de Itariri, para que o Departamento de Infraestrutura, Serviços 
Urbanos e Rurais e Agricultura possa realizar a poda de árvores da Rua 
Eng. Clay Presgrave do Amaral no Distrito de Ana Dias que está cobrindo 
a fiação e o poste de luz.

JUSTIFICATIVA, O objetivo desta Indicação é garantir a segurança contra 
riscos de curto-circuitos e a iluminação adequada no período noturno
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VEREADOR JOSIMAR DA SILVA TEIXEIRA

CÂMARA MUNICIPAL
DE ITARIRI

Indicações
Nº 231/2020

O Vereador que a esta subscreve nos termos regimentais, 
INDICA, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Dinamerico Gonçalves 
Peroni, DD. Prefeito Municipal de Itariri, para que providencie os 
reparos que se fazem necessários, na Estrada que dá acesso 
ao ‘Pesqueiro 3 Irmãos’, Bairro Caixa D’água, levando em conta 
que a localidade recebe uma grande quantidade de turistas, ao 
mesmo tempo em que o município é certificado como ‘Município 
de Interesse Turístico’.

Nº 232/2020

O Vereador que a esta subscreve nos termos regimentais, 
INDICA, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Dinamerico Gonçalves 
Peroni, DD. Prefeito Municipal de Itariri, para que providencie, o 
quanto antes, a instalação de uma lombada redutora de velocidade 
na Rua Benedita R. do Nascimento, Bairro Fazendinha, levando 
em conta o grande fluxo de veículos que transitam pela via 
pública, sendo muitos deles banhistas para acesso aos rios em 
épocas de calor intenso.

Nº 233/2020

O Vereador que a esta subscreve nos termos regimentais, 
INDICA, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Dinamerico Gonçalves 
Peroni, DD. Prefeito Municipal de Itariri, para que providencie, 
em caráter de urgência, uma reforma/revitalização completa do 
depósito de lixo (fotos em anexo) localizado no Bairro Raposo 
Tavares, atendendo as constantes queixas da população local 
em relação ao acúmulo de lixo no solo ao redor da lixeira, o que 
está gerando transtornos e acarretará iminente proliferação 
de animais transmissores de diversas patologias.VEREADOR

Nº 234/2020

O Vereador que a esta subscreve nos termos regimentais, 
INDICA, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Dinamerico Gonçalves 
Peroni, DD. Prefeito Municipal de Itariri, para que determine ao 
Departamento de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e 
Agricultura, que realize os reparos que se fazem necessários na 
Rua Pitangueiras, Bairro Jardim Quiles, dando a devida atenção, 
sobretudo, aos inúmeros buracos existentes no asfalto que 
comprometem o trânsito dos veículos pela via pública.
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VEREADOR AIRTON FRANÇA DOS SANTOS

Projeto de Lei nº 040/2020

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE RUA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Itariri, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada Rua Pedro Emilio Miranda “Sr. 
Petronilio”, a via pública que se inicia no entroncamento com 
a Estrada da Laranja Azeda, tendo como referência a chácara 
que tem como ex-proprietário o ‘Sr. Emiliano’, finalizando ao 
encontrar a propriedade do ‘Sr. Heleno’, localizado no Bairro 
Laranja Azeda, município de Itariri.

Art. 2º -  As despesas decorrentes da presente Lei 
serão atendidas por dotações próprias, consignadas no 
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

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

PLENÁRIO VEREADOR HENRIQUE F. MONTEIRO,
EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

AIRTON FRANÇA DOS SANTOS
VEREADOR

Tenho a honra de passar às mãos de Vossas Excelências 
o Projeto de Lei em anexo, o qual dispõe sobre denominação 
de via pública do Bairro Laranja Azeda, neste município.

Além do fato de efetuarmos a oficialização da denominação 
de uma via pública, estamos homenageando o Sr. Pedro Emilio 
Miranda, popularmente conhecido como ‘Seu Petronilio’. 
Homem forte, honesto e determinado, foi um dos primeiros 
moradores do Bairro Laranja Azeda, local onde fixou raízes 
para criar sua família e filhos. 

Como medida de justa homenagem, contamos com a 
colaboração dos Nobres Edis para a aprovação do presente.

PLENÁRIO VEREADOR HENRIQUE F. MONTEIRO,
EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

AIRTON FRANÇA DOS SANTOS
VEREADOR

  Mensagem

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
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VEREADOR RAFAEL PERONI GONÇALVES

Homenagens

VEREADORA BEATRIS FERREIRA DO NASCIMENTO

Homenagem
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TRIBUNA LIVRE

CÂMARA 
MUNICIPAL DE ITARIRI

VEREADOR ALOISIO ANTUNES BATISTA VEREADOR SERGIO KIAN

VEREADOR LUIZ ANTONIO FRANCO ALIXANDRIA

             VEREADOR MARCELO BRITTO
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FOTOS DA SESSÃO ORDINÁRIA


