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Vereadora Milene Damasceno

Nº 113/2020 - Repasse de Economia da Câmara para 
Prefeitura para Câmeras de Monitoramento na Cidade e 
Instalação de Iluminação no Campo de Futebol Municipal.

Considerando que prescreve a Constituição da República, no 
seu art. 168, que os recursos correspondentes às dotações 
orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e 
especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário e do Ministério Público, ser-lhes-ão entregues até o 
dia 20 de cada mês, corrigidas as parcelas na mesma propor-
ção do excesso de arrecadação apurado em relação à previsão 
orçamentária; 

Considerando que a Câmara dos Vereadores repassou em 
dezembro de 2018, o valor de R$ 118.929,92 ao Poder Execu-
tivo, referente a uma parcela da economia, fruto do resultado 
positivo alcançado pela Câmara no período de 2018, conforme 
os empenhos nº 130/000, 131/000 e 132/000;

Considerando que esse repasse teria como destinação final 
a manutenção do campo de futebol municipal com a instalação, 
inclusive, de iluminação e também para instalação de câmeras 
de monitoramento na cidade;

Considerando que, por meio do Requerimento nº 048/2020, 
aprovado em Sessão Ordinária de 15/05/2020, cobrei o Poder 
Executivo acerca da aplicação do referido recurso;

Considerando que por meio do Ofício nº 329/2020 de 14/06/2019, 
ANEXO 1, o Poder Executivo se manifestou dizendo que essas 
demandas eram muito importantes e que estaria elaborando 
os projetos para que, nos meses subsequentes, executasse 
as obras;

Considerando que, até o presente momento, não consegui-
mos observar a efetiva aplicação deste recurso para os fins 
ora comentados, e que foram justificados pelo Poder Executivo 
para o recebimento deste recurso;

Requeiro, que seja oficiado o Prefeito Municipal para que 
venha apresentar as seguintes informações:

Os projetos, conforme manifestado, já foram elaborados?
Quando será realizada a manutenção e instalação de ilumi-

nação no campo municipal?
Quando será implantado o sistema de monitoramento de 

câmeras?
O objetivo deste Requerimento é garantir e verificar se o 

repasse efetuado ao Poder Executivo foi recebido e aplicado no 
devido fim a qual foi justificada para seu recebimento.

Requerimento

Nº 218/2020 - Manutenção da Rua João Gushiken – Paraguai II
Indica ao Prefeito Municipal, para que o Departamento de Infra-

estrutura, Serviço Urbanos e Rurais e Agricultura avalie a possi-
bilidade de realizar a manutenção da Rua João Gushiken, no Bairro 
Paraguai II, pois um trecho desta Rua se encontra esburacado, 
sem asfalto e sem iluminação.

O objetivo desta Indicação é garantir o trânsito adequado de 
pedestres e veículos sem causar prejuízos materiais e riscos de 
acidentes ou segurança.

Nº 222/2020 - Colocação de Iluminação na Estrada do Cabuçu
Indica que seja oficiado o Prefeito Municipal, para que o Departa-

mento de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Agricultura 
avalie a possibilidade de realizar a colocação de um braço de luminária 
no primeiro poste após a ponte na Estrada Municipal do Cabuçu, no 
Distrito de Ana Dias, que é a mesma rua da Loja Maçônica.

O objetivo desta Indicação é garantir a segurança dos pedestres 
e veículos que ali trafegam.

Indicações
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Vereador Josimar da Silva Teixeira

Requerimento
MoçãoNº 114/2020 - Que seja oficiado o Prefeito 

Municipal, para que envie as seguintes informações:
Quais providências serão tomadas em relação ao 

atraso do médico plantonista da Unidade Mista de 
Saúde Dr. Taminato Tion ocorrido no último sábado, 
17/10/2020, levando em conta que chegou ao meu 
conhecimento que a repartição ficou desguarnecida 
de atendimento médico no período das 07h20min às 
10h40min.

Nº 115/2020 - Que seja oficiado o Prefeito 
Municipal, para que informe qual a data prevista 
para a instalação de tomadas com tensão 220 
volts no Posto de Saúde do Bairro Jardim Quiles, 
levando em conta os relatos de profissionais, de que 
o transformador existente na repartição não está 
dando conta de colocar para funcionar o aparelho 
denominado ‘autoclave’, essencial para a esterilização 
de instrumentos odontológicos, e que por conta dessa 
situação, esses profissionais se veem obrigados a se 
deslocar até a UMS Dr. Taminato Tion, área central do 
município, para realizar o procedimento.

Nº 052/2020 - Moção de 
PESAR POR FALECIMENTO 
à Família Paiva de Oliveira, pelo 
passamento da estimada e 
considerada Sra. Marlene Paiva de 
Oliveira, ocorrido em 12 de outubro 
de 2020, na Unidade Mista de 
Saúde Dr. Taminato Tion, município 
de Itariri / SP. Que seja dado ciência 
desta à Família Paiva de Oliveira.

Justificativa

Dona Marlene nasceu na cidade de Santos, mas sua mãe tinha um sítio na 
cidade de Itariri, então na época eles ficavam mais em Itariri do que em Santos.

Aos 15 anos, Marlene conheceu seu ex-marido, Maurino Antônio, começaram 
a namorar, e acabou engravidando de sua primeira filha, Mauriceia. Marlene 
casou-se com Maurino e depois disso, nunca mais saiu da cidade de Itariri.

Dona Marlene e Senhor Maurino tiveram 08 filhos: 05 meninas e 03 meninos. 
Eles ficaram casados 27 anos, mas desde que se separaram, sempre foram 
muito amigos, muito unidos, e os alicerces de sua família. Após sua separação, 
Marlene pegou um menino de 02 anos para criar, que hoje está com 29 anos. 
Criou uma neta desde os 8 meses, que hoje está com 17 anos. Ajudou seu filho 
a criar os filhos dele até ele arrumar uma esposa, ajudou a criar sobrinhos e 
ajudava sua filha mais nova a criar os filhos dela.

Marlene Paiva de Oliveira nasceu dia 30/10/1950, faleceu no dia 12/10/2020, 
aos seus 69 anos, perto dos seus 70 anos. Deixou 8 filhos de sangue, 2 filhos 
adotivos, 34 netos e 36 bisnetos. Residia no Bairro Raposo Tavares, município de 
Itariri, desde seus 15 anos.

Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à 
família, sua ausência deixou desolados seus familiares, amigos, netos, bisnetos, 
conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida, enquanto cidadã de 
bem, mulher de fé e alicerce da família.

PROJETO DE LEI 
Nº 037/2020

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 “Miguel Serafim”, 
a Rua ONZE A, que tem início na esquina com a Rua 
QUATRO A, finalizando ao encontrar a esquina com 
a Rua TREZE A, localizada no Bairro Jardim Quiles, 
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.

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 Jardim Quiles, 
neste município.

Além do fato de efetuarmos a oficialização da denominação de uma via pública, 
estamos homenageando o Sr. Miguel Serafim, nascido em 15/05/1915, natural 
do Estado de Sergipe. Teve 05 filhos: Elisabete Maria Serafim, Romilda Serafim, 
Lindolfo Guimarães Serafim, Antônio Serafim e José Pedro Serfim. Veio falecer 
no ano de 1983.

Josimar da Silva Teixeira
Vereador

   Mensagem ao Projeto de Lei 037/2020
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Vereador Marcelo Britto

Requerimentos

Nº 116/2020 - Que seja oficiado o Prefeito 
Municipal, para que envie as seguintes infor-
mações: 

Em que local encontra-se guardado o tra-
tor agrícola recentemente conquistado para o 
município de Itariri?

Qual a data prevista para que o maquinário 
citado seja devidamente colocado para uso, 
visando atender as demandas de nossos agri-
cultores?

Esclarecer qual será a taxa cobrada pela 
Prefeitura para o uso desse equipamento.

Nº 117/2020 - Que seja oficiado o Prefeito 
Municipal, para que informe a quantidade e os 
cargos dos funcionários do Departamento Mu-
nicipal de Saúde não residentes no município de 
Itariri, que estão contratados mediante Recibo 
de Pagamento Autônomo (RPA).

Moção

Nº 053/2020 - 

Moção com votos de 
Congratulações ao Sr. Dr. 
Haroldo Pereira Barcelos, 
Médico da Unidade de 
ESF III do Distrito de Ana 
Dias, pelos bons serviços 
prestados na área da 
Saúde deste município.

Que seja oficiado ao 
homenageado, dando-lhe 
ciência desta, bem como 
ao Prefeito Municipal, 
encarecendo ao mesmo 
que seja anotado ponto de louvor no prontuário do funcionário supra.

Vereador Mauricio José Marinho Ferreira

Indicação

Nº 217/2020  - Indica, que seja oficiado o Prefeito Municipal, para que 
determine ao Departamento de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais 
e Agricultura, que providencie, em CARÁTER DE URGÊNCIA, uma reforma 
completa na ponte de concreto localizada na Estrada do Rio das Pedras, 
Bairro Igrejinha, tendo como referência o sítio de propriedade do ‘Sr. 
Matsugue’, próximo à entrada de acesso ao Bairro Portão Preto, haja vista 
que está com sua estrutura seriamente comprometida, havendo muitas 
rachaduras devido, principalmente, aos caminhões pesados e com grande 
volume de carga que diariamente a utilizam, sendo motivo de cobranças por 
parte de agricultores e moradores locais, pois o estado em que se encontra 
coloca em risco tanto os condutores de veículo quanto os pedestres.

Nº 221/2020 – Indica  que seja oficiado o Prefeito Municipal, para que 
determine ao Departamento de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais 
e Agricultura, que providencie, o quanto antes, os serviços de roçada em 
toda a extensão da Estrada das Três Barras, Bairro Três Barras, levando em 

conta que o mato alto está invadindo a estrada, 
comprometendo a visibilidade dos motoristas, 
principalmente nas curvas, o que pode colocar em 
risco aqueles que transitam pela localidade.
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Vereador Luiz Antonio Franco Alixandria

Indicações

Nº 219/2020 - Indica e reitera indicações e 
ofícios anteriores de minha autoria, que seja oficiado 
o Prefeito Municipal, para que sejam tomadas 
providências em caráter de urgência, em relação 
a manutenção e reparos que se fazem necessários 
em diversos pontos da Estrada de acesso ao Bairro 
Alto Guanhanhã até a propriedade do ‘Sr. Clóvis’, 
haja vista que a Prefeitura realizou serviços de 
manutenção de muita competência nesses locais, 
todavia alguns trechos estão necessitando de 
reparos antes que a situação se agrave, podendo 
prejudicar, principalmente, condutores de veículos que 
dependem que via pública esteja em boas condições 
para o escoamento de sua mercadoria e produção 
agrícola.

Vereadora Beatris Ferreira do Nascimento

Nº 220/2020 - Indica 
e reitera a Indicação nº 
067/2020 de minha autoria, 
que seja oficiado o Prefeito 
Municipal, para que providencie, 
a pedido de moradores, a 
aquisição e instalação de 
uma caixa d’água de 1000 
litros próximo à capela do 
Cemitério Municipal, a fim de 
que o recurso hídrico possa 
ser utilizado pelos frequentadores na higienização das campas de seus entes 
queridos, levando em conta que a água proveniente da rua chega, muitas 
vezes, sem pressão suficiente para uso, o que compromete a realização 
dos serviços.

Indicações

Nº 223/2020 - Indica que seja oficiado o Prefeito 
Municipal, para que providencie a instalação de 
uma lombada redutora de velocidade na Rua José 
Delfino da Silva, Bairro Raposo Tavares, atendendo 
solicitações de moradores que se queixam das 
altas velocidades com que os veículos trafegam 
pelo local, e levando em conta que semanas atrás, 
um cidadão passou pela rua empinando sua moto 
e acabou se chocando com o portão de um dos 
moradores, o que pede uma atenção especial para 
que situações como essa ou com consequências 
mais graves não venham a ocorrer.

Nº 224/2020 - Indica 
que seja oficiado o Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao Departamento de 
Infraestrutura, Serviços Ur-
banos e Rurais e Agricul-
tura que providencie, com 
maquinário especializado, 
a manutenção e demais 
reparos que se fazem ne-
cessários na Estrada do Rio 
do Azeite, Bairro Igrejinha, 
tendo como referências a 
‘Igreja Assembleia de Deus’ 
e a propriedade da ‘Dona 
Rosana’, atendendo pedido de munícipes, e levando em conta que trata-se 
de um trecho relativamente curto, e que portanto, não demandaria muito 
tempo e esforço para ser reparado.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI


