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VEREADOR JOSIMAR DA SILVA TEIXEIRA

Requerimentos
Nº 124/2020
Seja oficiado o Prefeito Municipal, para que esclareça
se houve ou não perda na captação do recurso destinado
ao município no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), oriundo da Deputada Estadual Professora Bebel.
Nº 125/2020
O Vereador abaixo-assinado, considerando a enorme
quantidade de informações trazida por eleitores sobre a
utilização da máquina pública, abuso de poder econômico,
compra de votos e demais crimes contra a Administração
e contra o Sufrágio eleitoral,
Requer a V. Ex.ª, nos termos do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com os artigos 78 a
93 do Regimento Interno da Câmara, que seja Constituída
Comissão Parlamentar de Inquérito para acompanhar e
apurar denúncias em redes sociais, denúncias verbais
de eleitores e candidatos, denúncias encaminhadas ao
Ministério Público, inquéritos policiais e processos judiciais, além de realizar as diligencias cabíveis no âmbito
da Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre eventual
uso da máquina pública, abuso de poder econômico, e
demais crimes eventualmente cometidos durante o processo eleitoral e no dia das eleições municipais 2020 no
Município de Itariri, pelo Prefeito Municipal Dinamerico
Gonçalves Peroni e sua chapa eleitoral, considerando a
clara evidência apontada nas redes sociais, corroborada
pelo Portal da Transparência e com o site Divulgacand
2020 com relação à licitação número 12/2020, onde
um prestador de Serviços da CEDRI – Cooperativa de
Eletrificação e Distribuição da Região de Itariri, que é
presidida há anos pelo Sr. Prefeito, foi convidado para
participar de Licitação do tipo Carta Convite durante o
período eleitoral e efetuou doação de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) à campanha do candidato Dinamerico Peroni,
exatamente um dia após a assinatura do contrato.
Ademais, deverá também ser apurado o provável descumprimento, pelo Sr. Prefeito, do Decreto Municipal nº.:
1715/2020 de 27 de outubro de 2020, expedido pelo
mesmo, no que se refere ao seu comportamento e de
seus correligionários no dia da Eleição.
Outrossim, nos termos do artigo 35, inciso II, alínea

‘b’ da Lei Orgânica Municipal, REQUER ainda, que, diante
da urgência da apuração pela gravidade dos fatos e da
proximidade do término da atual Legislatura, afim de que
os trabalhos da Comissão, caso venha a ser aprovada,
não sejam prejudicados, seja convocada uma Sessão
Extraordinária para emissão de Parecer e votação do
respectivo Projeto de Resolução.
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VEREADORA MILENE DAMASCENO
Requerimento
Nº 129/2020 - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS
(AVCB) e ALVARÁS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESCOLAS
Considerando que por meio dos Requerimentos nº 044/201,
184/2017 006/18 e 005/2019 aprovados em Sessão Ordinária
nesta Casa de Leis, de minha autoria, fora solicitado cópias
dos Alvarás da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros
referente aos estabelecimentos do Departamento de Educação;
Considerando que conforme resposta do Poder Executivo
pelo Ofício Nº 310/2017 não fora localizado os respectivos
Alvarás pertinentes as propriedades de competência do
Departamento de Educação e que por meio do Ofício nº 794
estariam sendo providenciados;
Considerando que por meio do Decreto nº 46.076 de 31
de agosto de 2001 toda empresa é obrigada a ter o Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), cabendo citar o
§ 1º do Artigo 5º do referido Decreto acerca das exclusões
somente as residências unifamiliares;
Considerando que toda e qualquer empresa que funcione
sem o AVCB ou com o mesmo vencido, ou que tenha realizado
mudanças significativas na sua estrutura, ou que não possua
os mesmos mecanismos de segurança contra incêndio que
dispunha na época da aquisição do alvará, será considerada
irregular;
Considerando que por intermédio da Lei Orgânica da Saúde
Nº 8.080/90 que estabelece uma série de ações que visam
o controle da saúde e dentre elas a Vigilância Sanitária dos
estabelecimentos;
Considerando que recentemente o Tribunal de Contas do
Estado de SP (TCE-SP) emitiu um relatório com apontamentos
indicando a falta de AVCB na escola EMEF Padre Leonardo
Nunes, onde eu já venho cobrando desde 2017, 2018 e 2019;
Considerando que acontecimentos recentes no cenário
nacional de acidentes por incêndio como o da Biblioteca Nacional
e do Centro de Treinamento do Flamengo com vítimas fatais,
e que uma das primeiras constatações foi de que ambos não
tinham AVCB e que apresentavam graves falhas que foram
um dos elementos que propiciaram tal feito;
Considerando que no último Ofício nº 139/2019 do Poder
Executivo em resposta ao meu último Requerimento nº 005/2019,
foi informado que estava em processo de levantamento e
para na sequência providenciar a licitação para a aquisição
dos Laudos de Vistoria.
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,
cópias dos Laudos de Vistoria dos Bombeiros e Vigilância
Sanitária das propriedades de competência do Departamento
de Educação e que em caso da falta desta documentação,
informe qual o prazo para regularização dos mesmos.
JUSTIFICATIVA: O objetivo deste Requerimento é garantir
o cumprimento da Legislação vigente e pertinente, e ao
mesmo tempo, evitar que riscos decorrentes da falta dos
Laudos que pode implicar em problemas de segurança física
das pessoas e estrutural das propriedades, assim como,
riscos de segurança a saúde das pessoas que ali frequentam.
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Vereador Luiz Antonio Franco Alixandria
Requerimentos
Nº 126/2020
Seja oficiado o Prefeito Municipal, para que envie a cópia
da CNH dos motoristas da Prefeitura responsáveis pelo
transporte escolar e urbano no município, bem como a relação
de cursos que são obrigatórios para que esses profissionais
possam exercer suas respectivas funções.
Nº 127/2020
Seja oficiado o Prefeito Municipal, para que informe o
valor pago pela Prefeitura à empresa ‘União – Locações e
Serviços’ referente aos serviços prestados ao município no
mês de outubro de 2020.
Nº 128/2020
Seja oficiado o Prefeito Municipal, que informe considerando
o Of. nº 438/2020 encaminhado pelo Executivo em resposta ao
Requerimento nº 100/2020, o nome do servidor responsável
por fiscalizar a utilização dos maquinários ‘trator de esteiras’
e ‘caminhão basculante’, nos serviços de manutenção do
aterro sanitário do município, durante o período de abril a
setembro de 2020.
Nº 132/2020
Seja oficiado o Prefeito Municipal, para que informe levando
em conta os diversos ofícios e indicações encaminhados
nesse sentido, qual a data prevista para que o Executivo tome
providências com relação à instalação das lajotas sextavadas
que se encontram vários meses na Estrada do Alto Guanhanhã,
no trecho que tem como referência a propriedade do ‘Sr.
Clóvis’, tendo em vista as diversas queixas quanto as atuais
condições de trânsito do local, sobretudo àquelas advindas
de agricultores que encontram dificuldades para transportar
sua produção pela via pública mencionada.

Indicações
Nº 227/2020
INDICA, que seja oficiado o Prefeito Municipal, para que
providencie, em caráter de urgência, os serviços de
cascalhamento e reparos que se fazem necessários na Rua
DOIS, Bairro Nova Itariri, mais precisamente no trecho
próximo à concreteira, a pedido de moradores que se
queixam das dificuldades de acesso à via pública, tendo em
vista o atual estado em que a mesma se encontra.
Nº 228/2020
INDICA, que seja oficiado o Prefeito Municipal, para que
determine ao departamento competente que notifique
o proprietário de um cavalo que se encontra amarrado
em um terreno ao lado da residência de nº 631, na Rua
Joaquim Nardes, área central do município, tendo em vista
que o animal está há vários dias no local, e está causando
certo incômodo aos munícipes devido ao mau cheiro gerado
pelo acúmulo de sujeira e fezes do animal, o que requer
providências por parte do dono do animal para sanar essa
situação.

Moção
Nº 065/2020
Moção com votos de Congratulações ao Sr. José Henrique da
Silva Filho, pelos bons trabalhos realizados no município de Itariri,
sobretudo pelo carinho à população do Distrito de Ana Dias,
materializado através da recente construção do totem no local.
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Vereador Marcelo Britto
Requerimentos
Nº 130/2020
Seja oficiado o Prefeito Municipal, para que envie as
seguintes informações referentes ao Fundo Social de
Solidariedade do município:
Apresentar uma prestação de contas, contendo tudo o
que se arrecadou no período de 2017 a 2020, detalhando,
mediante documentos comprobatórios, a origem das doações,
bem como todos os que foram contemplados com as mesmas.
Listar quais foram os projetos realizados visando a
arrecadação de mantimentos durante o período de 2017 a
2020, detalhando os bairros e as datas em que ocorreram.
Nº 131/2020
Seja oficiado o Prefeito Municipal, para que envie as
seguintes informações em relação a frota de veículos do
Executivo adquiridos na atual gestão:
Enviar uma listagem contendo:
A relação de Vereadores que conquistaram as Emendas
Parlamentares para a aquisição desses veículos;
Os nomes dos Deputados que encaminharam essas
Emendas, juntamente com os respectivos valores;
O tipo e a marca dos veículos adquiridos, assim como
os locais onde estão sendo utilizados.
A Prefeitura Municipal adquiriu algum veículo com recurso
próprio? Especificar o valor, o tipo e a marca dos mesmos,
e os locais onde estão sendo utilizados.

Moções
Nº 062/2020
Moção com votos de Congratulações à Sra. Ivanilde
dos Santos Alves, Conselheira Tutelar, pelos bons serviços
prestados ao município de Itariri.
Que seja oficiado à homenageada, dando-lhe ciência desta,
bem como ao Prefeito Municipal, encarecendo ao mesmo que
seja anotado ponto de louvor no prontuário da homenageada
supra.
Nº 063/2020
Moção com votos de Congratulações à Sra. Tatiane
dos Santos David Martins, Conselheira Tutelar, pelos bons
serviços prestados ao município de Itariri.
Que seja oficiado à homenageada, dando-lhe ciência desta,
bem como ao Prefeito Municipal, encarecendo ao mesmo que
seja anotado ponto de louvor no prontuário da homenageada
supra.
Nº 064/2020
Moção com votos de Congratulações à Sra. Arieli Oliveira
da Silva, DD. Conselheira Tutelar, pelos bons serviços
prestados ao município de Itariri.
Que seja oficiado à homenageada, dando-lhe ciência desta,
bem como ao Prefeito Municipal, encarecendo ao mesmo que
seja anotado ponto de louvor no prontuário da homenageada
supra.
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PROJETO DE LEI Nº. 038/ 2020
“Dispõe sobre ratiicação da Resolução n° 004/2020 da
Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Vale do Ribeira e Litoral Sul - Consaúde”.
O Prefeito Municipal de Itariri, no uso de suas atribuições
legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1o-Fica ratificada a Resolução n° 004 de 27 de agosto
de 2020 da Assembleia Geral do Consaúde que dispõe sobre a
alteração do seu Protocolo de Intenções, que é parte integrante
desta Lei.
Art. 2o - A presente lei entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EM, 16 DE NOVEMBRO DE 2020
DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL

Mensagem
Com cumprimentos cordiais a Vossa Excelência,
nobre presidente desta Casa Legislativa, bem assim aos
destacados Senhores Vereadores de todas as bancadas,
na oportunidade aprazada em que estamos enviando para
apreciação da nobre edilidade o Projeto de Lei nº. 38/2020,
fazendo acompanhá-lo da seguinte
JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei n° 38/2020 é enviado para estudo e
apreciação de Vossas Excelências, dispondo o mesmo
sobre a ratificação da Resolução da Assembleia Geral do
CONSAÚDE que aprovou as alterações do Protocolo de
Intenções (Contrato de Consórcio Público) do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul CONSAÚDE e demais providências previstas na respectiva
Resolução.
Enunciadas, assim, as razões de minha iniciativa, submeto
o assunto ao exame dessa Câmara Municipal, renovando a
Vossa Excelência, os meus protestos de elevada estima e
distinta consideração
Ao ensejo, renovamos protestos de elevada estima e
distinta consideração.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITARIRI,
EM, 16 DE NOVEMBRO DE 2020
DINAMÉRICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
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