Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu
Estado de São Paulo

Gabinete do Vereador Wilson Benedito Leonardi

PROJETO DE LEI Nº _________ 2020.
DENOMINA „RUA DOUTOR UMBERTO DI CIERO” A ATUAL RUA O2 DO
BETHAVILLE EMPRESARIAL ITU III.

Artigo 1º - A atual Rua 02 do Bethaville Empresarial Itu III passa a denominar-se:
“RUA DOUTOR UMBERTO DI CIERO”
Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na da sua publicação.

Plenário “Luiz Guido”, aos 15 de fevereiro de 2020.
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Vereador – Solidariedade
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JUSTIFICATIVA
A presente propositura tem por finalidade traduzir o reconhecimento e a homenagem
da comunidade ituana ao inesquecível ituano Doutor Umberto Di Ciero, competente
e dedicado advogado militante em nossa Comarca, perpetuando-lhe a memória com
o atribuir-se o seu honrado nome a uma das vias públicas de nossa cidade.
Nascido o Doutor Umberto Di Ciero em Itu no dia 12 de setembro do ano de 1942,
foram seus pais o Senhor Vicente Di Ciero e a Senhora Isaura Salvador Di Ciero.
Iniciou os seus primeiros estudos no Colégio Nossa Senhora do Patrocínio
prosseguindo-os, já nos antigos níveis ginasial e colegial, nas escolas “Regente
Feijó” e “Junqueira Ortiz”, instituições de saudosa memória que tanto contribuíram
para a boa formação intelectual e moral da juventude ituana.
Já tendo concluído os estudos à época chamados de “secundários” (ginasial e
colegial), o Doutor Umberto iniciou a sua carreira no mundo do trabalho exercendo,
juntamente com seu pai, a função de administrador na concessionária de veículos
Willys, na época com sede na Rua Madre Maria Theodora, frequentando,
concomitantemente, o Curso de Direito da nossa Faculdade de Direito – Fadituonde integrou a primeira turma ali formada.
A partir do ano de 1973 passou a dedicar-se exclusivamente à carreira da
advocacia, atuando sempre sob a égide da ética profissional, do respeito às normas
legais e, sobretudo, com elevado senso de justiça, tendo integrado o rol de
presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Itu.
Como cidadão preocupado com os destinos da sua querida Itu, não deixou de dar a
sua contribuição para à vida política local tendo assumido no ano de 1981 o cargo
de Vereador de nossa Câmara Municipal, função que exerceu com notável
competência e dedicação.
Casado com Nilsa Maria Leis Di Ciero, com quem teve dois filhos, Umberto Di Ciero
Filho e Maria Teresa Leis Di Ciero, o Doutor Umberto Di Ciero faleceu no dia 19 de
agosto do ano de 2015 legando aos ituanos a grande riqueza que foi o seu exemplo
de cidadania no mais amplo sentido da palavra.
Pelo exposto, é minba expectativa a de que a presente propositura, à vista do
elevado propósito de que se reveste, merecerá o melhor acolhimento por parte dos
Nobres Pares desta Casa de Leis.
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