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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi! `SP--:;`

PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Denomina de Belmiro Ivlodesto de Oliveira o campo de
futebol Iooalizado na confluencia das Ruas Potiguara e
Engenheiro F16vio da Silva Freitas, no Bairro lgarap6s.

0   PREFEITO   DO   MUNICIPIO   DE   JACAREl,   USANDO

DAs  ATRiBuleoEs  QUE  LHE  SAO  cONFERiDAs  POR

LEI,      FAZ     SABER     QUE     A     CAMARA     MUNICIPAL

APROVOU     E     ELE     SANCIONA     E     PROMULGA     A

SEGUINTE LEI:

Art.1°        Fica denominado campo de Futebol BELMIRO

MODESTO  DE  OLIVEIRA  o  campo  localizado  na  confluencia  das  Ruas  Potiguara  e

Engenheiro  Flavio  da  Silva   Freitas,   no  Bairro   lgarap6s,   com   inscrigao   imobiliaria   n°

33241-34-25-0403-00-000.

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

Camara Municipal de Jacarei, 27 de junho de 2019.

PAULIN

Vice-Presidente

ORES

publicagao.

AUTOR: VEREADOR PAULINHO DOS CONDUTORES.
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Proieto  de  Lei  -Denomima  de  Belmiro  Modesto  de  Oliveira  o  cameo  de--ful5bdr,
Iocalizado na conflueneia das Ruas Potiauera e Enaenheiro Flavio da Silva Froitis'.
no Bairro laaraD6s. -Fls. 02

J U S T I F I C AT I VA

Senhores Vereadores,

0   presente   projeto   de   lei   objetiva   prestar   uma   justa

homenagem   p6stuma  ao  Senhor  Belmiro  Modesto  de  Oliveira   pelo   legado  deixado

aqueles  que  tiveram  o  privilegio  de  seu  convivio  e  pelo  trabalho  realizado  em  prol  do

esporte na regiao do Bairro lgarap6s.

BELMIRO   MODESTO   DE   OLIVEIRA   nasceu   em   26   de

novembro de 1943 na cidade de Poloni,  Estado de Sao Paulo. Veio para Jacarei no ano

de 1975,  indo residir direto no Bairro lgarap6s.

Foi  casado  com  Maria Teodoro de  Faria  Oliveira,  com  que

teve oito filhos:  Nilton,  Nice,  Nivaldo,  Marli,  Neires,  Neraldo,  Rosana e Magno.

Teve    uma   vida    inteira    dedicada    ao   esporte;    foi    urn

verdadeiro amante do futebol amador.

Na cidade onde morava fundou a equipe do Esporte Clube

Macedonia.

Vindo   para  Jacarei,   fundou   em   1978  o  time  de  futebol

Sociedade Esportiva Ygarap6s.  Em  1986 fundou o Extra  Esporte Clube Ygarapes.  Mais

tarde, em  1990, fundou o Esporfe Clube Juvenil do Bairro lgarapes.

Belmiro  foi  Diretor  de  Esportes  da  Sociedade  Amigos  do

gode
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Era   conhecido   no   bairro   como   "Seu   Belmiro,

Nivaldo". Sempre trabalhou com recursos pr6prios e, as vezes, buscava patrocinio junto

ao poder ptlblico ou patrocinadores.

Faleceu em  15 de janeiro de 2014, aos 75 anos.

Assim justificada  a  propositura,  esperamos  que  a  mesma

merepe    o    apoio    e    aprovagao    dos    nobres    pares,    pelo    que    antecipadamente

agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei, 27 de junho de 2019.

UTORES

Vice-Presidente

PRAeA  Dos  TFies  PoDEREs,  74  -CENTRo  -jACAREl/SP  -CEP.12.327-9ol   -TEL..  (ol2)3955-22oo  -www.jacarei.sp.leg.br
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-1,
Desde  o  inicio  da  Fazenda  das  cangas  existia  os  tanques  (aguas     ,  -_._~

represadas)   conhecido  por  Guape   como   mostra  os   desenho  no   Mapa  '
Original (Foto) como mostra os peixinhos nadando, essa area oi preservada
como area verde.

Mas, foi represada por algu5m e se transformou em tanque de agua
represada.

Na d6cada de  1980  comegou a luta sobre  urn campo  de  futebol  no
'hairro ja que as populap6es cresceram a e os interesses pessoais da garotada

tambem.
Desde quando existia a fazenda das cangas onde hoje esta o nosso

bairro  Igarap6s,  ainda  naquele  tempo  existia  dois  tanques  ou  seja  duas
lagoas uma na antiga rna treze hoje Rua Juru na a lagoa ja estava bastante
poluida, embora seja hoje urn recanto de lazer par os amantes da pescaria
A  outra foi  esvaziada por urn  incidente acontecido no  local  na  d6cada de
1980 por esse motivo  a prefeitura na epoca Prefeito...  Mandou esvaziar a
tal lagoa. a que ficava no terreno esse que ficava rua urn hoje rua Potiguara.
Ai comega a grande luta por urn campo de futebol.
0 terreno vazio virou brejo cheio de agua enfermjada.
No  ano  seguinte  isto  na  ddeada  de  1980  houve  urn  imprevisto na  lagoa
entao  o  Prefeito  da  epoca  Benedito  Sergio  Lecione  mandou  esvaziar  a
lagoa, entao surgiu-se a id6ia de se construir urn campo ali
Os amantes do futebol resolveram fazer urn campo no local e comegaram
as peladas e ate por determinapfro do Sr. Belmiro urn alnante do Futebol e
com  a  ajudas  de  seus  amigos  resolveram  drenar  a  agua  do  campo  e  a
drenagem  foi  feita  com  taquara  Bambu,  tudo  de  urn  modo  artesanal  e
depois  foi  aterrada  tamb6m  tudo  no  jeito  brapal  sem  uso  de  nenhum
maquinario. .
A drenagem foi feita com taquara Bambu  que cortaram de urn taquaral que
tinha ali pr6ximo.
A id6ia foi urn sucesso.
Reuniram a rapaziada que gostava da pelada e drenaram  a area toda  ate a
valeta que hoje e conhecida por Valetao da Quarenta e Sete.
na 5poca nao havia urn local para a construgao  de urn esfadio de futebol.

Na  Rua  sete  hoje  Rua  Potiguara  havia  uma  lagoa  que  cobria  toda  a
extensao  onde  hoje  esta  a  UBS  e  ladeava  a  escolinha  hoje  EMEi  A.  1.
Cardoso, rna havia muita agua e nao tinha como construir nada  la.
Tudo estava tranqdilo e surgiu ate a formagao de urn Time de Jogador, mas
urn dia aparece que tudo estava normal.
0     local  virou  urn  espago  com  cinco  lotes  clandestino  que  logo  mais
apareceu urn vendedor que decidiu vender urn tote e acabar com a alegria
da rapaziada.



Conforme registro  em  ata  no  ano  de  -]989--come€aram  a  construir uma
casa  no  meio  do
Camp0

Ja com as Traves
improvisada
comegou      a   ter
jogos    todos    os
fmais  de  semana
e        tinha        ate
campeonato   e   la
nasceram    varios
times   de   futebol
com    atletas    da
regiao.
Tudo  estava  a  todo  vapor  sobre  o  esporte  em  atividade  no  campo  sobre
improviso no local da antiga lagoa.
(Conforme  registro)  os  atletas  se  revoltaram  e  tamb6m  os  moradores  do
bairro. Que vieram logo com urn abaixo assinado para a Sociedade Amigos
do Barro solicitando providencias
0 abaixo assinado continha mais de sete cento e cinqtienta assinaturas de
moradores do bairro inteiro, quase todos os moradores residentes assinaram
o abaixo assinado.

Os                   moradores
demoliram  a casa ja  acima
do  alicerce(foto) ,

a dona da casa reuniu seus
amigos     e     continuou     a
construeao em   protesto, os
moradores      foi      La      e

I-.\,,#

-.Jte-

#,,
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demoliram a casa novamente ja em
meia  altura,(foto)  a  dona  da  casa
formou  urn  mutirao  e  levantou  a
casa e colocou laje.`i   1.        Os  moradores  se  reuniram  e

botaram      in      a      casa      abaixo
novamente,     os     bombeiros     foi

acionado mas nada adiantou a casa ja estava no chao,(foto)



providencias.
Foi     enviada     uma
solicitapao              ao
Prefeito   da   cidade   *
que  na  6poca  era  o
Sr, Osvaldo da Silva
Aro    uca,    que    se
pronti ficou            em
ajudar os moradores,
Chamou      a      atual

Urn               morador
membro      da      S[ab
escreveu               uina
pequena   reportagem
do   ocorrido   pan  o
prefeito    que    ficou
chocado       com       a
noticia e se apressou
em tomara as devidas

dona da casa do campo para uma reiiJ]j§o em comum acordo e desapropriou
outros terrenos em volta da casa demolidos
0 comprador decidiu logo fazer uma casa no local(foto)
Mas o que os  moradores queria, era urn campo de futebol no local.
Comeeou a grande luta entre o poder publico e a associapfro de moradores
Pediram logo o embargo da obra a construgao da casa no campo do bairro.
Conforme   registro em ata em reuniao da sociedade a diretoria ja pedia a
construgao de campo de futebol no bairro.
0 comprador reunira seus amigos e decidiu levantar a casa os moradores
derrubaram  a  casa  ja  acima  do  alicerce           )  comego  a  briga  o  dono
insistiu em continuar dermbaram de novo (       ) o dono   insistiu e decidiu
fazer urn mutirao  e  levantou  a  casa  ate  a Laje  o  moradores  se  reuniram.
Foram la e derrubaraln la  a casa e cobraram  a desapropriapao do terreno .
0 prefeito vendo que nao tinha mais jeito resolveu desapropriar a area o

que  aconteceu  com  a  Lei  Publicado  no  Diario  Oficial    N°  pelo  Prefeito
Osvaldo da Silva Aro uca
0 prefeito indenizou a proprietina da casa.
a conforme lei n? ----------- a noticia foi publicada no boletim municipal -----
-  logo  depois  foi  removida  os  destrogos  da  casa  e  aterrada  o  local  e  as
fung6es voltaram ao normal.
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gramado etc. que esta assim ate os dias de hoje.(foto)

Tony Cardoso
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GABINETH VEREADOR PAULINH0 DOS CONDUTORES

Jacarei,10 de junho de 2019.

Oficio n° 101/06/2019 -GVPC

Prezada Secrefaria,

Vimos,  por meio deste,  solicitar respeitosamente de Vossa
Senhoria sejamos informados sobre a existencia de denominagao do  Campo de  Futebol
localizado  na  confluencia  das  Ruas  Potiguara  e  Engenheiro  Flavio  da  Silva  Freitas,  ao
lado da EMEI Comendador Ant6nio Loureiro Cardoso no Bairro  lgarap6s,  bern como seu
respectivo c6digo de identificaeao e inscrigao cadastral.

Nos   seja   encaminhada   uma   relagao   contendo   as   vias
ptlblicas  do  Municipio  que  ainda  nao  se  encontram  denominadas,   bern  como  seus
respectivos c6digos de identificacao.

Solicitamos  ainda  informar se  existe,  no  Municipio,  alguma
via ou  logradouro denominado de Belmiro Modesto de Oliveira.

Estas   informag6es   se   fazem   necessarias   para   darmos
andamento  a  processo  atrav6s  do  qual  homenagearemos  postumamente  o  referido
senhor.

Na expectativa de podermos contar com a especial atengao
de Vossa  Senhoria,  subscrevemo-nos apresentando  nossos  protestos  de  consideragao
e apreeo.

Atenciosamente

PAULIN

Ver

UTORES
`Lider do PL

Vice-Presidente

llustrissima Senhora,
Rosa Kasue Saito Sasaki
Secl.etaria de Planejamento da Prefeitura lvlunicipal de Jacarei
NESTA

PRACA00STRESPoDERES,74     -CEP:12.327.901      -CAIXAPOSTAL228     -TEL.:(012)3955.2203
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Prefeitura de Jacarei
Secretaria de Govemo

Oficio  n° 1404/2019 -SG

llmo. Sr. Vereador,

Jacarei,13 de Junho de 2019.

Serve-se o presente para  informa-Io sabre a solicitagao realizada  por Vossa Senhoria por

intermedio    do    oficio    n°    101/06/2019    -    GVPC.    Conforme    informagao    da    Secretaria    de

Planejamento,   ap6s   consulta   no   CTM,   nao   consta   denominagao   do   campo   de   futebol   e

logradouro denominado "Belmiro Modesto de Oliveira".   Segue anexo  relaeao de  logradouro sem

denominagao.

Sendo  que  cumpria  informar,  valho-me  da  oportunidade  para  renovar  protestos  de  nossa

elevada estima,

Atenciosamente,

Praca dos Tres Poderes, 73 -2° andar -Centro -Jacarei -SP
Telefone:  (12) 3955-9033 -govemo@jacarei.sp.gov.br

A Sua Senhoria o Senhor,

Paulinho dos Condutores

Vereador de Jacarei - SP
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lvIUNIcipIO  DE JACAREi

CADASTRO TECNICO

lNscRICAo IMOBILIARIA: 33241 -34-25-0403-00-000

REGISTRO DO IM6VEL:

MATRICULA:  86704

TERRENO:

LOGR.:     06110                   RUA ENC,  FLAVIO DA SILVA FREITAS

ULTIMA ATUALIZACAO:         09/09/200815:01:17

SEGMENTO:   0

QUADRA.   D                         LOTE:   38                                                                BAIRRO / LOTEAM.: PARATEi DO IVIEIO / CHACAF`AS  REUNIDAS

FORMA.   REGULAR       siTUAeAO. ESQulNA                     BENFEiT:NENHUMA                          TOpOG.: PLANO                    USO.   NENHUM

TEST.PRIN.:              18,00                                NUM.TEST.:                2                                     AREA TERRENO:                        2075,00

LADO  DIREITO.          o,oo                                                    LADO ESQUERDO:             0,00

LOG.  2:   06510           0                 TEST.2:   115,25          LOG.  3:  00000    0              TEST   3.  O,OO                 LOG.4:   00000   0              TEST.4:   O,OO

EXP./PROCESSO.EXPPROC        ANO:   EXPANO         TIPO:  EXPTIPO

FRACAO  IDEAL EQUIVALENTE:        AREA TERRENO

OBSERVACAO  :

lNSC   ANTERIOR

RESTRICAO AO  IMOVEL:

lpTU VERDE: TERRITORIAL -Area  pemieavel:        0,00             %  Excedente.

TESTADA TERRENO

0,00              PREDIAL -Porgao  Edificada:             0,00

EDIFICACAO:

FRA¢AO  :           TEST.:

CONDOMINIO  :

TIPO CONST..

REV.  EXTER.:

PISO.....

PINT  INTER...:

PE  DIREITO...:

AREA CONST. .

COMPL.:

ESTRUTURA:

PIN  EXTER.  .

FORRO. . _ ....

INS.ELETER  :

VNO........

AREA COB   REM  :

ULTIMA ATUALIZACAO:

NUMERO:

COBERT.:

ESQUAD.`

REV.'NT.:

'NS   SAN.'

ANO CONST.:

NUN. AMB.:   SAL                          QU:                          SU:                          CO:                         BA.                           DE.                          GA:                               PISCINA:

SERV.  PuBLICO:

NUM.PAV.:

CAT.  UTIL:         RESIDENCIA.„„:

COMERCIO.......:

INDUSTRIA.....:

CF.CONST:

PROCESSO.

PROCESSO VISA:

NUM`ELEV  :

PRES.SERVICO:

SERV.PUBLICO:

ESCOLA.......

CF TERR:                                 CF.TEST:

HABITE-SE. CAT.OCUPACAO:

SAUDE„.„...                                     ENT   RELIGIOSA..

CLUBE/ASSOC...:                        OUTROS .....,..

SERV.HOTELAR.:

TP.COND  :

COD   OCORREN:

ANDAR:

EMITIDO  EM:    27/06/201911:22:33 OPERADOR:   ILIANY  RAMOS  DE  M.  NASCIMENTO


