EMENTA: REQUER INFORMAÇÕES SOBRE DENOMINAÇÃO
DE

PRAÇA

PÚBLICA

EM

VILA

AUGUSTA

CONFORME ESPECIFICA (PRAÇA DR, EDUARDO
ANTÃO - IPIRANGA)

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

No bairro do Ipiranga, na confluência das Ruas Ruas Itaguaçu,
Caravelas e Andarahy, há uma Praça Pública/Área Verde, conhecida como Praça Dr.
Eduardo Antão, e assim inclusive apontada, com tal denominação em mapas oficias de
nossa cidade.
Verificando, porém, na legislação vigente no Município,
constatamos a existência de legislação autorizativa a tal denominação, a Lei Municipal nº.
6.770, de 1994, porém, não encontramos norma administrativa (Decreto) que a denomina
formalmente como tal.
Doutor Eduardo Antão, foi proeminente morador de nossa
cidade, tendo ocupado o cargo de Secretário Municipal por diversas vezes, inclusive, e é
merecedor das homenagens a ele destinadas pela cidade.
Posto isto, e para subsidiar ação fiscalizatória e estudos
parlamentares que estamos realizando, indagamos e requeremos ao Executivo Municipal:
1.

Há Decreto Municipal definindo tal denominação?

2.

Em caso positivo, qual?

3.

Em caso negativo, solicitamos ao Chefe do Executivo,
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providenciar Decreto Municipal efetivando tal denominação de “PRAÇA DR. EDUARDO
ANTÃO”, àquela praça pública existente entre as ruas: Itaguaçu, Caravelas e Andarahy,

Pag. 1/3

no bairro do Ipiranga em respeito a tradição, usos e costumes da população que adotou
4.

Providenciar a instalação de placas toponímicas,

identificado a denominação oficial adotada, fisicamente, naquela área pública.
Ante o exposto, com fundamento no inciso X, da alínea “a”, do
artigo 8º da Lei Orgânica Municipal, REQUEREMOS à nobre Mesa Diretora desta Casa
de Leis, na forma Regimental, e após ouvido o Plenário da Câmara Municipal de Ribeirão
Preto, seja oficiado ao Poder Executivo local, para que se manifeste no prazo legal,
acerca das questões acima elencadas.

Sala das Sessões, 07 de junho de 2021.

MATHEUS MORENO
Vereador - MDB
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tal denominação àquela área, informando este Edil quanto a providencia tomada.
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