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PALACI0 DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI - 2021
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Djsp6e   sobre   denominacao    da    RUA    JOAO

MOISES VITORIANO

0   PREFEITO   DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,   USANDO

DAS ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ  SABER  QUE A

CAMARA MUNICIPAL APROVOU  E  ELE  SANCIONA  E  PROMULGA A SEGUINTE

LEI:

Art.1° Fica denominada Rt/IA JOAO MO/S£S V/TORIAWO a

atual   Rua  01,   localizada   no  Jardim   Leblon   11,   Bairro  Col6nia,   e  identificada  pelo

c6digo  16.175.

Art. 2°     Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

CamaraMunicipaldeJacar¢i,01/desetembrode2021
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EDG`ARD SASAKI
Vereador - DEN

1® S®crefario
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
GABINETE - VEREADOR EDGARI) SASAKI

PALACIO DA LIBERDAI)E

JuSTIFICATIVA

JOAO  WO/S£S  V/TOR/AWO,  conhecido  por  todos  que  lhe  eram  prdximos
"Seu  Mois6s",  nasceu  em  23/06/1938  em  Quixada  -Ceafa.  Casou-se  com  a  Sra

Creuza Queiroz Vitoriano, com quem teve dois filhos: a Valdete e a Aderito, os quais
lhe deram 03 (tres) netos e atualmente, 05 (cinco) bisnetos.

Mudou-se  de  Quixada  (Ceafa)  para  Jacarei  no  ano  de  1981,  na  oportunidade  em

que  foi  transferido  pela  empresa  SADE,   na  epoca  sediada  em  nosso  municipio.
Tinha como fungao naquela empresa, o cargo de tratorista de linhas de alta tensao.
Trabalhou  na  SADE  at61991,  quando veio  a  se  aposentar por tempo  de  servieos

prestados.

Instalou-se definitivamente em Jacarei, quando fez a compra de urn terreno no bairro
do Col6nia,  sendo  urn dos seus  primeiros  moradores.  Edificou  sua  pr6pria  casa  na
Rua Egito,  numero  181, onde morou ate dia de seu falecimento.

Atuante  na  sua  comunidade,  sempre  procurou  ser  uma  pessoa  muito  prestativa  e
gentil,  procurando ajudar a todos,  seja atrav6s do fornecimento de agua,  pois ainda
nao  existia  a  distribuigao  atrav6s  de  rede  no  bairro  do  Col6nia,  alem  de  outras
formas,   como   guardar   em   sua   casa,   os   materiais   de   construeao   de   outros
moradores,  enquanto estes edificavam  suas  residencias.  Sempre disposto a ajudar
os seus vizinhos com a sua mao de obra nas construg6es das casas, alem de fazer
limpeza em terrenos vazios com a intengao de manter o bairro sempre limpo. Por ser
uma  pessoa  muito  querida,  era  conhecido  no  bairro  como  "Seu  Moises",  o  qual
sempre teve a disponibilidade de estar junto dos que necessitavam.

Por essa sua simplicidade e principalmente por ser uma pessoa,  como dizemos,  do
meio  do  povo,   nao  poderiamos  deixar  de  prestar-lhe  uma  homenagem,   com  a
denominagao de urn logradouro em nosso municipio atraves deste Projeto de Lei, ao
qual, esperamos contar com a aprovagao dos nobres pares, e desde ja antecipamos
os nossos agradecimentos.

Camara Municipal de Jacapei, 01  qe Setembro de 2021
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Voroador - DEN
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf - SP
GABINETE - VEREADOR EDGARD SASAKI

PALACIO DA LIBERDADE

Oficio n° 251 /2021 -GVES

Excelentissimo Senhor,

jacarei,10deAgostod,eviapjF^l?
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Servimo-nos do presente para mui respeitosamente, solicitar

de   Vossa   Senhoria   a   gentileza   de   nos   informar  se  existe  denominagao   oficial   de

logradouro  publico  no  Municipio,  com  o  nome  de  "JOAO  MO/S£S  V/TOR/AWO  (SEU

MO,SEs).'.

Solicitamos  tambem  que  nos  informem  se  a  Rda  Oi.fo,  do

Jardim Sant.Anna do P®dregulho (CEP 12.305-490) ja est5 com der\om.inapao Ofiic]ial

ou nao. Caso nao seja denominada oficialmente,  nos encaminhe o seu c6digo, para que

possamos  dar  prosseguimento  em   urn  projeto  de  sua   denominagao,   ou   se  ja  for
denominada, nos enviem a relagao contendo os logradouros do Municipio que ainda nao

foram denominados, acompanhada dos seus respectivos c6digos.

Tal  solicitagao  faz-se  necessario  para  que  seja  possivel  a

elaboragao  de  urn  projeto  de  lei,  de  nossa  autoria,  visando  a  respectiva  denominaeao

oficial, em atendimento a Lei n° 4.731, de 09 de Dezembro de 2003.

Na certeza  de podermos contar com  a sua valiosa  atencao,

agradecemos e renovamos os protestos de estima e consideragao,

Atenciolmente/
Bfi

`t.

1

Edgard Sasaki
Vereador - DEN

io socrotario

A Sua Senhoria, a Senhor
CELSO FLORENCIO DE SOuZA
Secretaria de Governo e Planejamento
Nesta
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf - SP
GABINETE - VEREADOR EDGARD sASAln

PALACI0 DA LIBERDADE

Prefeitura de Jacarei
Secretaria de Governo e  Planejamento

Ofi'cio  n° 071 /2021 -SEGOVPLAN/GSP

A Vos§a  Excel6ncia o Senhor
Edgard Sasaki
Voieador
Praga dos Tr6s Poderes n° 74, Centro
Jacarei -Sao Paulo

Assunto: Resposta ao Oflcio n° 251/2021-GVES.

Jacarei`  25  de  agos(o de  2021

Em  resposta  ao  Oficio  n°  251/2021-GVES.  informo  que

nao    consta   em    nosso   cadastro    tecnico    municipal    a    clenominacao    "JOAO   MO/Sis
VITORIANO"

Encaminho  cadastro  atual  da  Rua  Oito  no  bairro  Jardim

Sant'anna  do  Pedregulho com  seu  respectivo  c6digo

Respeitosamente.

_.i

-ffl:\{,iE!\rt:rasJr-
Secreta>Adjunto de Planejamento

Rua  Lamarline  Delamare   153  -Centro -Jacarei/SP
Telefone   (12)  3955-9000  -planejamento@|acarei  sp gov  br
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CAMARA MUNICIPAL DE JACARE
GABINETE - VEREADOR EDGARD SASAIH

PALACIO DA LIBERDADE

RELACAO DOS LOGRADOUROS SEM DENOMINAC6ES
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CAMARA MUNICIPAL DH
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PALACI0 DA LIBERDADE

RG - SR. JOAO NOISES VITORIANO
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PALACIO DA LIBERDADE
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JOAO MOISES VITORIANO (SEU NOISES)
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PALACI0 DA LIBERDADE
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