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PODER EXECUTIVO
Poder Executivo

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica
Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
serviços de mão de obra e tal quebra de ordem cronológica
se  faz  necessária  para  execução  de  reparos  em  vias
públicas.

Fornecedor: Emanuelle dos Santos Andrade ME
Empenho(s): 12890/2022
Valor: R$ 17.116,25
Avaré, 11 de agosto de 2022
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli
Secretário Municipal de Transportes e Serviços
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
serviços de impressão do Semanário Oficial do Município e
tal  quebra de ordem cronológica se faz necessária para
publicidade dos Atos da Administração Pública Municipal.

Fornecedor: Empresa J. J. Regional Ltda.
Empenho(s): 10606/2022
Valor: R$ 6.216,00
Avaré, 11 de agosto de 2022
Thais Francini Christino
Secretária Municipal de Comunicação
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços  de
sistema  informatizado  para  estruturação  da  Imprensa
Oficial do Município, tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária  para  a  bom  funcionamento  dos  serviços
administrativos da municipalidade.

Fornecedor: P&P Colibri Consultoria e Soluções S/S Ltda
Empenho(s): 348/2022
Valor: R$ 644,00
Avaré, 11 de agosto de 2022
Thaís Francini Christino
Secretária Municipal de Comunicação
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  equipamentos  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz necessária para manutenção e limpeza
do Cemitério e Velório Municipal.

Fornecedor: Eletrimax Elétrica e Ferramentas Ltda.
Empenho(s): 10801/2022
Valor: R$ 4.806,52
Avaré, 11 de agosto de 2022
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli
Secretário Municipal de Transportes e Serviços
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
fornecimento  de  cotas  de  gás  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica  se  faz  necessária  para  utilização  nos
Equipamentos  da  Semades.

Fornecedor: Anderson Gabriel Pimentel Eireli
Empenho(s): 10955/2022
Valor: R$ 330,99
Avaré, 11 de agosto de 2022
Regiane de Arruda Daffara
Secretária Municipal de Assist. E Desenv. Social
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
locação de tendas e tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária para realização de festa julina.

Fornecedor:  Selt  Serviços  de  Estruturas  e  Locações
Temporárias Eireli

Empenho(s): 13096/2022
Valor: R$ 1.040,00
Avaré, 11 de agosto de 2022
Isabel Cristina Cardoso
Secretária Municipal de Cultura
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de materiais descartáveis e tal quebra de ordem
cronológica  se  faz  necessária  para  atendimento  da
Secretaria Municipal da Saúde.

Fornecedor: Goldenplus Comércio de Medicamentos e
Prod. Hospitalares Ltda.

Empenho(s): 13284/2022
Valor: R$ 1.720,00
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Avaré, 11 de agosto de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  medicamentos  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz necessária para atendimento da Rede
Básica de Saúde.

Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Empenho(s): 13216,13221,14405,14408/2022
Valor: R$ 18.870,00
Avaré, 11 de agosto de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  medicamentos  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz necessária para atendimento do Pronto
Socorro Municipal.

Fornecedor: Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.
Empenho(s): 14676/2022
Valor: R$ 2.200,00
Avaré, 11 de agosto de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde

...........................................................................................................
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DECRETO Nº 6954 , DE 11 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2568

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Exercício: 2022

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA: 

1407 01 COORDENAÇÃO- ATENÇÃO BASICA DA SAUDE

2731 244.800,0010.301.1012.2545.0000 IMPLEMENTAÇÃO/MANUT. DOS PROGR.DE SAUDE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 050
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

00

300 168 FNS-INC.FIN.DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:

Anulação:

01 COORDENAÇÃO DA ASSSIST. FARMACEUTICA07 17

2728 -50.000,0010.303.1006.2377.0000 AQUIS.-MEDICAM./INSU./-DIABET/HIPERT.
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITAF.R. Grupo: 050 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 168 FNS-INC.FIN.DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA

2736 -120.000,0010.303.1006.2028.0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITAF.R. Grupo: 050 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 168 FNS-INC.FIN.DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA

2737 -24.800,0010.303.1006.2282.0000 AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITAF.R. Grupo: 050 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 168 FNS-INC.FIN.DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA

2738 -50.000,0010.303.1006.2360.0000 AQUIS.-MEDICAM./INSUMOS-MAND.JUDICIAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITAF.R. Grupo: 050 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 168 FNS-INC.FIN.DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$244.800,00 distribuídos as seguintes dotações:

244.800,00Suplementação ( + )

-244.800,00Anulação ( - )

Outros AtosOutros Atos
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DECRETO Nº 6954 , DE 11 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2568

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Exercício: 2022

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 6955 , DE 11 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2568

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Exercício: 2022

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA: 

0102 09 GABINETE DA PRESIDENTE E DEPENDENCIAS

109 2.000,0008.244.4002.2130.0000 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 010
01 TESOURO

00

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

0011 02 DEPTO. DE GESTAO DA CULTURA E LAZER

1278 35.000,0013.392.3002.2090.0000 PROMOCAO  E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 010
01 TESOURO

00

110 000 GERAL

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:

Anulação:

09 GABINETE DA PRESIDENTE E DEPENDENCIAS02 01

111 -2.000,0008.244.4002.2130.0000 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITAF.R. Grupo: 010 00
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

02 DEPTO. DE GESTAO DA CULTURA E LAZER11 00

1279 -35.000,0013.392.3002.2090.0000 PROMOCAO  E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 010 00
01 TESOURO
110 000 GERAL

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$37.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

37.000,00Suplementação ( + )

-37.000,00Anulação ( - )
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DECRETO Nº 6955 , DE 11 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2568

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Exercício: 2022

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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PODER LEGISLATIVO
Poder Legislativo

Outros Atos
Outros Atos

Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré

MOÇÕES, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 08 de

AGOSTO de 2022
MOÇÕES DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES

Adalgisa Lopes Ward e outros
-para  que  seja  oficializado  VOTOS  DE  APLAUSOS  E

PARABENIZAÇÕES à Diretoria do Asilo São Vicente de Paula
,  presidida  pelo  Senhor  Leodegar  Conforti  Cruz,  pelos
excelentes  serviços  prestados  na  Entidade  pela
Inauguração  da  Praça  Rochinha,  ocorrida  no  dia  06  de
agosto do corrente .

Homenagem que muito  sensibilizou os  familiares  do
Rochinha (Professor  José  Carlos  de  Oliveira  Rocha),  que
trabalhou com afinco e prol  dos idosos que merecem todo
nosso respeito.

Carlos Wagner Januário Garcia e outros
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas

as formalidades regimentais, que seja consignado em ata
dos  nossos  trabalhos  esta  MOÇÃO  DE  APLAUSOS  E
PARABENIZAÇÕES a equipe da Delegacia de Investigações
Gerais  (DIG)  de  Avaré,  que  durante  um longo  trabalho
investigativo  logrou  êxito  em  identificar  e  deter  no  último
dia 13 de julho, um suspeito de ser o criador do portal “Eco
Arandu”,  portal  esse criado para compartilhar conteúdos
agressivos  e  “Fake  News”  ofendendo  nas  redes  sociais
pessoas ligadas a política e funcionários públicos de Arandu
e região das mais diversas formas possíveis, defendendo
exclusivamente um determinado grupo político.

Hidalgo André de Freitas e outros
-que seja consignado em ata dos nossos trabalhos esta

MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES as Amazonas,
Natália  Coradi  Bocci  e  Gisele  Aparecida  Fogaça,  pela
participação e premiação na XX Copa SHB 2022. No dia 30
de julho de 2022, a jovem amazona, de 15 anos, Natália
Coradi Bocci, subiu ao pódio para receber a medalha de
bronze por ter conquistado o terceiro lugar no salto de um
metro,  montando  a  égua  Tess.  Treinada  pelo  professor
Ataliba Bessa, ela também obteve a quarta colocação na
prova de salto de noventa centímetros. Já a amazona Gisele
Aparecida Fogaça, obteve a sexta colocação, montando o
cavalo Kamaro. As duas representavam a Hípica de Avaré.
Sabemos que é necessário sempre estarmos incentivando o
esporte local, seja em qualquer modalidade. As Amazonas
que  representaram  Avaré  no  torneio,  juntamente  o
treinador, merecem total aplausos e parabenizações pela
batalha, garra, companheirismo e força de vontade de pela
participação e grande representatividade do esporte hípico
avareense.

-que seja consignado em ata dos nossos trabalhos esta
MOÇÃO  DE  APLAUSOS  E  PARABENIZAÇÕES  a  Banda
Latitude 7. Formada há mais de 30 anos, a banda Latitude

7 virou referência no interior paulista nos anos 90 e 2000,
com incontáveis apresentações pelo estado de São Paulo,
Minas Gerais e Paraná, onde muitas vezes dividiam o palco
com  grandes  nomes  da  música  brasileira  como  Jair
Rodrigues, Banda Yahoo, Placa Luminosa, entre outros.

Em tempos recentes, já com sua formação um pouco
diferente da original, a banda acompanhou por um longo
período a dupla Hugo e Tiago, lançada pelo programa Fama
da rede Globo. A partir de 2018, os integrantes originais da
banda voltaram a se reunir para um novo projeto, onde os
músicos  Mario  Armando  (bateria),  Maú  Bruno  (baixo),
Paulinho Ribeiro (guitarra), Júlio Paulino (vocal), Fernando
Nenê  (vocal)  e  Du  Javaro  (teclados  e  direção  musical)
trazem um “revival”  do  melhor  do  pop rock  nacional  e
internacional,  acompanhados  de  grande  produção  áudio
visual.

Luiz Cláudio da Costa e outros
-VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao ATLETA

AVAREENSE  “ALEXANDRE  GUSTAVO  FRANCO”,  pela
conquista no campeonato da Federação Paulista de Luta de
Braço de 2022. O evento foi realizado na Baixada Santista,
em Santos/SP, nos dias 06 e 07 de agosto do corrente ano,
e contou com a participação de vários atletas Avareenses,
em  diversas  categorias,  entre  os  destaques,  o  atleta
ALEXANDRE  GUSTAVO  FRANCO,  conquistou  o  primeiro
lugar, de forma invicta na disputa de luta de braço, da FPLB
– Federação Paulista de Luta de Braço 2022, competindo na
categoria  Sênior  –  85kg.  É  de  grande  importância  a
representatividade e participação dos atletas Avareenses
em  campeonatos  realizados  em  outras  cidades  a  nível
estadual,  nacional  e  internacional,  pois  demonstra  a
importância do esporte para a vida de todos os cidadãos,
além de engrandecer  a  cidade e  elevar  o  município  da
Estância Turística de Avaré.

INDICAÇÕES
Flávio Eduardo Zandoná – Presidente

-para que, através do setor competente e após estudos
técnicos, realize a instalação de lombadas e/ou redutores
de velocidade na Avenida Santos  Dumont,  na altura  do
número 1349.

-para que, solicite ao setor competente a melhoria na
iluminação da quadra esportiva do bairro Di Fiori.

Roberto Araújo- Vice Presidente
-para  que  através  do  Departamento  competente,

providencie a instalação de LOMBADA na Rua José Bruno,
próximo ao número 96 – Bairro: “Camargo”, tendo em vista
que  muitos  motoristas  irresponsáveis  trafegam  em  alta
velocidade  naquela  via  pública,  podendo  provocar
acidentes.

Ana Paula Tiburcio de Godoy- 1ª Secretária
-para  que  através  da  secretaria  competente  seja

criados  ecopontos  no Bairro  Vila  Jardim,  para  facilitar  o
descarte de lixos,  onde os moradores por  não ter  onde
descartar acabam descartando em terrenos baldios, o que
tem  contribuído  para  a  tantas  reclamações  de  lixos
espalhados, aumento de insetos e bichos peçonhentos, no
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entanto não basta apenas colocar placa proibindo jogar lixo
nos terrenos, pois não existe no bairro um lugar apropriado
para o descarte.

-para  que  seja  oficiado  o  Conselho  Municipal  de
Transito,  para  a  instalação  de  um farol,  em caráter  de
urgência na avenida, antes e após o túnel que dá acesso
sob a Rodovia João Melão (SP-255), o local é a principal via
de  ligação  dos  moradores  avareense  dos  bairros
Presidencial,  São Rogerio,  Duílio  Gambini,  Santa Monica,
além de proprietários rurais, o referido local já aconteceu
acidentes como o do ano de 2021, e este ano reincidente
pois  recentemente  aconteceu  um acidente  no  túnel  de
acesso sob a RODOVIA JOÃO MELÃO(SP-255),  em Avaré,
onde  um  carro  que  transitava  pela  marginal  acabou
atingindo um motociclista que utilizava a passagem pelo
túnel, o arremessando longe, tendo que uma unidade de
resgate  ser  acionada,  a  gravidade  foi  tanta  que  o
motociclista quase perdeu uma das pernas.

-para  que  através  da  secretaria  competente  seja
oficiada  a  empresa  concessionaria  de  telefonia  no
município de Avaré, para que proceda aos reparos da fiação
de  telefones,  principalmente  na  zona  urbana,  onde  se
apresentam fios pendurados nos postes e no meio da rua,
como por exemplo na rua JOSELYR DE MOURA BASTOS 396
ocasionando  possíveis  acidentes  principalmente  com  os
motociclistas, como aconteceu a duas semanas atrás, onde
um motociclista acabou caindo por não ver o fio que bateu
em seu rosto deixando marcas e por pouco não atingiu o
olho, mesmo estando equipado com o capacete, requeiro
ainda  que  seja  oficiado  a  ANATEL,  para  tomar  as
providencias  que  se  fizerem  necessárias.

-para  que através  da  secretaria  competente,  realize
melhorias na Quadra de Esporte do Bairro Vila Esperança,
haja vista que encontra-se com as lâmpadas queimadas,
muito lixo dentro e ao redor da quadra, além do mato alto
na  lateral  esquerda,  e  a  pintura  que  já  está  danificada,
alguns munícipes tem me procurado para que seja feita
melhorias no lugar citado.

Carla Cristina Massaro Flores – 2ª Secretária
-para  que  através  do  setor  competente  estude  a

possibilidade de providenciar a passagem do caminhão da
coleta de lixo logo após o término da Feira Livre dominical
da  Avenida  Paranapanema,  a  fim  de  evitar  que  o  lixo
proveniente das barracas dos feirantes fique exposto na via
pública até o dia seguinte, coibindo que seja espalhado por
animais como ocorre constantemente segundo moradores
circunvizinhos. Obs: Fotos que mostram o problema estão
anexadas a esta propositura.

-Reiterando a INDICAÇÃO de Nº 0620 APROVADA em
Plenário na Sessão Ordinária do dia 16 de maio de 2022,
para  que  através  do  setor  competente  providencie
REPAROS URGENTES  em diversos  trechos  de  ambas  as
pistas de rolamento da Avenida Gilberto Filgueiras, onde há
necessidade de recolocação de lajotas, pois muitas estão
soltas e isso não só atrapalha o trânsito como também tem
provocado danos em inúmeros veículos

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que verifiquem a

água que fica empoçada no Largo do mercado. A água vem
por uma tubulação de água de drenagem ficando parada na
frente de um imóvel. A água permanece na rua e a grande
preocupação  dos  munícipes  é  que  a  água  acumulada
poderá nos dias de chuva acarretar alagamentos. Uma das
causas das enchentes recorrente na cidade, sabemos que é
por problema de drenagem como aponta os especialistas.
Considerando que, além de evitar alagamentos, enchentes
e  deslizamentos,  um  sistema  de  drenagem  eficiente
também poupa recursos públicos na medida em que reduz
a  necessidade  de  manutenção  de  ruas  e  estradas.  O
escoamento correto das águas evita doença e danos em
propriedades públicas e privadas, protege a vida de todos.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  tome  as
providências devidas referente os imóveis que pertenciam
à América Latina – ALL, antiga FEPASA, situados à Praça
Guaraciba  Amorim  e  Paulo  Gomes  de  Ol iveira.
Considerando,  o  valor  arquitetônico  e  histórico  dos
mesmos, poderá deles fazer uso que melhor atenderá os
interesses da coletividade, visto que particulares utilizam-
se  dos  locais  para  instalarem seus  comércios,  além da
depredação  que  acontece,  à  olhos  vistos.  Considerando
ainda  que  o  Município  gasta  com  aluguel  de  diversos
imóveis, dessa maneira, podendo deixar de ter este gasto
utilizando  os  referidos  prédios  para  alocar  repartições
públicas.

-por meio do setor competente, para que tomem as
devidas providências em caráter de urgência em relação
aos animais de grande porto soltos nas vias pública de
nossa  cidade.  Considerando  que,  essa  vereadora  vem
recebendo  inúmeras  reclamações  dos  moradores  de
diversos bairros (Vila Jardim, Vila Operária, Vila Esperança,
Brabância...)  que cavalos e vacas estão constantemente
soltos  perambulando  pelas  vias  públicas;  Considerando
que, alguns são animais de grande porte que são largados
por seus donos, muitas vezes maltratados, outros apenas
descuidados, estando suscetíveis a até causar acidentes;
Considerando  que,  alguns  desses  animais  ficam  por  aí
revirando lixos atrás de comida e isso não é bom para sua
saúde;

Nossa  justificativa  se  pauta  nos  diversos
questionamentos a esse respeito, uma vez que existe uma
frequência constante desta situação e paralelamente existe
legislação  específica  que  trata  sobre  o  mencionado  tema,
inclusive prevê aplicação de multa para essa prática.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que atenda à
solicitação  da  comunidade  principalmente  dos  grupos
esportivos que representam com orgulho nossa cidade em
eventos  regionais,  estaduais  e  nacionais,  e  não  tem  a
bandeira  oficial  do  município  para  exibir  nesses  eventos,
diferente das equipes de outras cidades. Ressalta-se ainda
que, muitas associações e entidades, inclusive declaradas
de utilidade pública,  também não tem uma bandeira do
município para exibir em sua sede.
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-por meio do setor competente, para que seja atendida
e resolvido em caráter de urgência à solicitação realizada
pelos moradores dos Bairros Ponta dos Cambarás e Vivenda
do Solemar,  que são:  •Restruturação do fornecimento e
abastecimento de água nos referidos bairros; •Coleta de
lixo três vezes na semana; •Coleta de descarte de móveis,
utensílios,  entulhos  e  sobra  de  podas  de  árvores;
•Instalação de placas com nomes das ruas e número nas
casas;

•Ponto  de  ônibus  com  cobertura  e  acento  para
acomodação dos passageiros;

•Construção  de  uma  Unidade  Básica  de  Saúde;
•Policiamento contínuo para coibir os abusos e infrações;

• Delimitação e demarcação de área para banhista na
orla, separando-os os veículos; • Terraplanagem em todas
as ruas; •Redutor de velocidade na Avenida Copacabana; •
Construção de trevo ligando a Rodovia João Melão ao Bairro
pela Avenida Copacabana.

Carlos Wagner Januário Garcia
-para  que  através  da  Secretaria  de  Planejamento  e

Obras seja REITERADA a Indicação 768/2021 que solicita a
instalação de uma cobertura no ponto de ônibus na Av.
Wilma Ferreira de Maria Valente defronte o nº 05 no bairro
Emílio  Bannwart,  além  de  outros  pontos  localizados  no
referido bairro que encontram-se descobertas ou com as
coberturas  inadequadas  necessitando  de  uma  melhor
estrutura afim de gerar  maior  proteção e conforto para os
moradores do bairro.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  para que através do DEMUTRAN seja
realizado  o  estudo  técnico  visando  a  instalação  de
redutores de velocidade (lombada) na Avenida Tereza Lobo
Catib, no Bairro Emilio Bannwart.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  para  que  através  da  Secretaria  de
Transportes e Serviços seja efetuado reparo (tapa buracos)
na Avenida Espanha na altura de uma fábrica de tijolos,
onde  há  um  buraco  que  vem  colocando  em  risco  a
segurança do trânsito local.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  para  que  através  da  Secretaria  de
Transportes e Serviços seja efetuado reparo em uma boca
de  lobo  localizada  na  Avenida  Espanha  em  frente  ao
terreno  em  que  prefeitura  vem  realizando  obras  de
contenção a erosão do local.

Hidalgo André de Freitas
-para que ocorra homenagem de congratulações aos

servidores  públicos  por  seus  serviços  prestados  ao
município,  no  ano  de  início  de  sua  aposentadoria.

Os servidores públicos municipais dedicam vários anos
de  suas  vidas  ao  serviço  público,  têm  o  trabalho
desempenhado  durante  toda  a  sua  carreira  profissional,
atendendo  o  município  e  a  população.

-para  que  seja  analisado  a  possibilidade  de  ser
realizada a instalação do Sistema de GPS na frota de carros
oficiais da Prefeitura Municipal.

Cabe ao executivo colocar rastreamento em todos os
seus veículos. Ao observar e analisar outras cidades que já
tem esse monitoramento, mostram uma economia muito
grande no consumo de combustível. A medida visa otimizar
a  eficiência  dos  serviços  prestados,  uma  vez  que  os
prestadores de serviços serão monitorados; inibir fraudes e
uso indevido de veículos; otimizar custos, já que o Governo
Municipal estará munido de informações para abertura de
novas licitações ou contratação de serviços;  aumentar a
credibilidade  da  relação  de  trabalho  entre  a  Prefeitura
Municipal e seus fornecedores; contribuir para a segurança;
auxiliar no controle de custos, como multas e consumo de
combustível.

-para que a Prefeitura disponibilize em seu Portal da
Transparência a “relação de cargos providos e vagos” e
também  a  “relação  de  bens  imóveis  do  patrimônio  do
município.  ”A  instauração  de  processos  administrativos
motivando a necessidade de concurso público sempre deve
estar condicionada ao levantamento prévio da demanda de
servidores,  conforme  orienta  as  melhores  práticas  de
recrutamento e seleção na administração pública. Outras
Prefeituras  Municipais  têm  colocado  à  disposição  do
cidadão,  por  meio  de  seus  portais,  os  referidos  dados
acima.  Por  fim,  lembramos  que  a  Constituição  Brasileira
conferiu,  ao  princípio  da  publicidade,  tratamento
privilegiado, merecendo destaque a previsão constante do
caput do artigo 37.

-indico  para  que  órgão  competente  SECRETARIA  DE
TRANSPORTES E SERVIÇOS, através do Sr. Secretário Cesar
Augusto  Luciano  Franco  Morelli,  para  que  análise  a
possibilidade de fazer a execução de limpeza no terreno
“área verde”  localizado na Rua:  Dias  Cintra  nº  141,  no
bairro:  Vila  Jardim,  onde  está  sendo  feito  o  descarte
inapropriado de lixo, sendo palco até mesmo de moradores
de outros bairros, solicito também através desse ao órgão
competente para que seja feita a instalação de uma placa
de “PROIBIDO JOGAR LIXO” no local. No local citado a cima
os  munícipes  já  encontraram bichos  peçonhentos  como
(cobra e aranha).  Peço urgentemente para que o órgão
competente citado a cima vá até o local e tome as medidas
cabíveis solucionando o problema

-Indico  para  que  órgão  competente  SECRETARIA  DE
TRANSPORTES  E  SERV IÇOS  E  AO  DEMUTRAN
DEPARTAMENTIO  MUNICIPAL  DE  TRANSITO,  para  que
analisem a possibilidade de fazer a instalação de um reduto
de velo cidade (LOMBADA) nas ruas Martha rocha de fronte
ao número 80, no bairro Bonsucesso. Peço urgentemente
para que o órgão competente citado a cima vá até o local e
tome as medidas cabíveis solucionando o problema

-Indico  para  que  órgão  competente  SECRETARIA  DE
TRANSPORTES  E  SERV IÇOS  E  AO  DEMUTRAN
DEPARTAMENTIO  MUNICIPAL  DE  TRANSITO,  para  que
analisem  a  possibilidade  de  fazer  a  instalação  de  um

9Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

https://www.avare.sp.gov.br/
https://www.avare.sp.gov.br/


SEMANÁRIO Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Quinta-feira, 11 de agosto de 2022 Ano VI | Edição nº 1361 Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

redutor de velocidade (LOMBADA) na Av. Emilio Figueiredo
defronte ao número 10, mesma localizada no bairro Jardim
Tropical. Peço urgentemente para que o órgão competente
citado a cima vá até o local e tome as medidas cabíveis
solucionando o problema.

Leonardo Pires Ripoli
-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao

Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito Municipal, através do setor responsável, melhorias
na  Alameda  Vicente  Guazzelli,  no  Bairro  Ipiranga.  Em
contato com moradores próximos, nos relataram diversas
dificuldades no referido acesso.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito Municipal, através do setor responsável, melhorias
do acesso e a reforma da ponte, localizada na estrada rural
dos Rochas, próxima ao Sítio Beija Flor. Em contato com
moradores próximos, e posteriormente visita ao local, foi
constatado tal necessidade.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito Municipal, através do setor responsável, a retirada
urgente do acúmulo de terra, na esquina das ruas Oscar de
Oliveira com a Bastos Cruz. Em contato com moradores,
nos relataram que existe o temor de que,  se chover,  o
montante de terra pode vir para o meio da rua, ou ainda
cair no córrego.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito Municipal, através do setor responsável, melhorias
na iluminação no entorno da praça da CAIC. Em visita ao
local, verificamos tal necessidade, sendo vários postes com
lâmpadas apagadas.

Luiz Cláudio da Costa
-para que oficie o setor competente da municipalidade,

mais precisamente a área de serviços, para que realize a
manutenção das escadas que ligam os bairros Vila Operária
x  Vila  Esperança,  pois  se  encontram bastante  danificadas,
com matos altos e degraus quebrados, o que pode causar
acidentes aos pedestres que utilizam as escadarias.

-para que oficie o setor competente da municipalidade,
mais precisamente o setor de serviços, para que realize
imediatamente  a  pintura  das  faixas  de  pedestres  e
redutores de velocidade, localizadas em toda a extensão da
Avenida  Paranapanema,  tendo  em  vista  que  referidas
faixas encontram-se apagadas, sendo necessária a pintura,
pois  os  veículos  automotores  não  estão  respeitando  os
pedestres na travessia e nem diminuindo a velocidade nos
redutores, o que pode ocasionar graves acidentes.

-para que oficie o setor competente da municipalidade,
mais precisamente a área de serviços, para que realize a
instalação de lâmpadas com o intuito de iluminar o portal
da  entrada  da  cidade  da  Estância  Turística  de  Avaré,
localizado na SP 255, pois é o cartão de visita da cidade e
está totalmente apagado.

Magno Greguer

-para que realize a colocação de placas sinalizando o
local  onde  está  instalado  o  novo  Hospital  AME entre  a
Avenida DR António Silvio Cunha Bueno paralelo a Rua Júlio
Belucci.

-para  que  realize  o  estudo  de  instalação  de  uma
lombada ou redutor de velocidade na Rua Acre, Nº1281 em
frente ao posto de saúde.

-para  que  realize  o  estudo  da  instalação  de  duas
lombadas ou redutor de velocidade nos dois sentidos da
Avenida DR António Sivio Cunha Bueno.

-para  que  realize  o  estudo  da  instalação  de  uma
lombada  ou  redutor  de  velocidade  na  Avenida  Gilberto
Filgueiras, Nº420.

-para que realize a colocação de sinalizações como olho
de  gato,  pintura  de  faixas  ou  placas  sinalizadoras  na
extensão da estrada interligando Avaré com o Bairro Ponte
Alta.

Maria Isabel Dadàrio
-indicando que proceda a poda em árvore na rua Silvio

Pepe Filho, nº 800.
-indicando  a  necessidade  de  avivar  pintura  de  solo

(lombada), localizada na rua Lineu Prestes, nº1769
-indicando  a  necessidade  de  nivelamento  de  solo,

localizada na Rua Lineu Prestes, nº1975.
-indicando a necessidade de realizar a revitalização da

Praça  Almirante  Tamandaré,  localizada  no  Bairro  Vila
Martins II.

Pontos relevantes a serem considerados:- placa com o
nome  da  Praça;-  limpeza;-  revitalização  e  plantio  da
grama;- correção do passeio público;- poda de levante nas
árvores;- colocação de lixeiras;- manutenção da caixa de
energia, pois está com a fiação exposta.

-indicando  a  necessidade  de  realizar  a  troca  de
lâmpadas  da  Rua  Caetano  Fernando  Luchesi  Filho,  do
número 301 até o final da rua, pois todas estão apagadas.

.REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  ELSIDIA
FARIAS

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  CLAUDIO
CARDOSO DE JESUS

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento do Senhor GILBERTO JOSÉ
THEREZA

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  MARIA  DE
LOURDES TENORE

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  SELMA  M.
HASPANI

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  CARLOS
ALBERTO CONFORTI

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
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profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ OLIVEIRA
DE PAULA

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento da Senhora NILDA JACOB
LUCCHESI

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  NARCISO
MARCOLINO DANTAS

Flávio Zandoná – Presidente
-que  seja  encaminhado  à  Agencia  Nacional  de

Telecomunicações (ANATEL), solicitando informações sobre
quais as providencias tomadas quanto à má prestação de
serviços  das  operadoras  de  telefonia  móvel.  Justificativa:
Atualmente,  grande  parte  da  população  depende  da
utilização da rede de internet e telefonia móvel para as
mais  diversas  áreas  da  vida,  tanto  pessoal  quanto
profissional,  no  entanto  muitas  pessoas  vêm  sendo
prejudicadas  diante  da  instabilidade  apresentada  pelas
operadoras.

Roberto Araújo- Vice Presidente
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de

profundo  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  EUNICE
CAETANO DE SOUZA

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  KEROLLYN
MICAELA LUCIANO DA SILVA

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  BENTO
APARECIDO DOS SANTOS

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento da Senhora APARECIDA DA
SILVA LOPES

-seja  oficiado  o  Conselho  Municipal  de  Trânsito  para
que estudem a possibilidade de implantar uma LOMBADA
na  Rua  José  Bruno,  próximo  ao  número  96  –  Bairro:
“Camargo”, com a finalidade de melhorar o trânsito, pois os
veículos estão trafegando em alta velocidade por aquela
via pública, podendo ocasionar acidentes.

Ana Paula Tiburcio de Godoy – 1ª Secretária
-que  seja  oficiado  a  secretaria  competente  para  que

informe  a  esta  casa  de  leis
Há  a  possibilidade  de  serem  criados  ecopontos  no

Bairro Vila Jardim?
Existe algum projeto para que seja criado ecopontos

nos bairros periféricos da cidade, onde moradores não têm
onde descartar seus lixos?

-que  seja  oficiado  o  Conselho  Municipal  de  Transito,
que responda a esta casa de leis: Existe a possibilidade de
implantar um farol, nas avenidas antes e após o túnel de
acesso  sob a  Rodovia  João  Melão  (SP-255),  o  local  é  a
principal  via  de  ligação  dos  moradores  avareense  dos
bairros  Presidencial,  São  Rogerio,  Duílio  Gambini,  Santa
Monica, além de proprietários rurais? Quais as medidas que
serão tomadas para evitar acidentes, como vistos no ano
de  2021  e  neste  ano  de  2022?  Porque  ainda  não  foi
instalado um redutor de velocidade na avenida antes da

atravessai do túnel e após?
-que  seja  oficiado  ao  excelentíssimo  Sr.  Joselyr

Benedito  Costa  Silvestre,  Prefeito  Municipal,  para  que
através  da  secretaria  competente  seja  oficiada  a  empresa
concessionaria de telefonia no município de Avaré,  para
que faça os reparos da fiação de telefones, principalmente
na  zona  urbana,  onde  se  apresentam fios  pendurados  nos
postes e no meio da rua, como por exemplo Rua SANTOS
DUMONT, defronte à casa de ração fênix 2140, e na rua
JOSELYR DE  MOURA BASTOS 396  ocasionando  possíveis
acidentes  principalmente  com os  motociclistas,  requeiro
ainda  que  seja  oficiado  a  ANATEL,  para  tomar  as
providencias  que  se  fizerem  necessárias.

-que  seja  oficiado  a  secretaria  competente,  par  que
informe  a  esta  casa  leis  :

Já  existe  algum  estudo,  ou  projeto  para  que  seja
implantado  pontos  de  ônibus  com  cobertura  e  acentos
adequados,  no Bairro São Rogerio? O que está faltando
para que esses pontos sejam criados no bairro? Porque
ainda não foram implantados, se a necessidade é notória?
Sabemos que o ponto será favorecido as pessoas idosas,
portadores  de  deficiências  e  crianças  que  aguardam  o
ônibus escolar, pois ficam à deriva a mercê da chuva, sol e
vento, expostas a situações como essas.

-que  seja  oficiado  a  secretaria  competente,  para  que
responda  a  esta  casa  de  leis  as  seguintes  perguntas:
Quando será feito novamente a manutenção na Quadra do
Vila  Esperança?  Existe  alguma  previsão  para  que  seja
pintada novamente e fazer a reinstalação a iluminação?
Existe  algum  projeto  de  conscientização  para  que  os
usuários não danifiquem o patrimônio público?

Há a possibilidade, ou forma de manter o espaço sobre
vigilância?  Para  esteja  sempre  adequada  para  o  uso  a
qualquer horário? Existe alguma forma de impedir que os
usuários  de  drogas  utilizem  o  local  para  usar  seus
entorpecentes?  Já  que  recebemos  reclamações  que  são
essa minoria que danificam o lugar?

Carla Cristina Massaro Flores – 2ª Secretária
-Que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Prefeito  da

Estância  Turística  de  Avaré,  Senhor  Joselyr  Benedito  da
Costa Silvestre, para que informe a esta Casa de Leis o
porquê  de  aparentemente  não  ocorrer  fiscalização  e
notificação  de  empresas  de  telefonia  e  internet  que
simplesmente  não  dão  manutenção  na  fiação  de  seus
serviços.

Adalgisa Lopes Ward
-que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Senhor  Joselyr

Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, por meio do setor competente, para que
informe esta Casa de Leis sobre o Bairro Rancho Alegre,
que encontra-se com algumas anormalidades. Quando será
terminada  a  obra  para  construção  do  passeio  público
iniciada no dia 20 de abril do corrente, que até a presente
data está sem sequência. Considerando que, na Rua José
Curto a Prefeitura passou a máquina para fazer a calçada,
deixou  entulhos,  arrancou  árvores,  quebrou  meio  fio,
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acabou com a área verde que era cuidada pelos moradores.
O  local  era  arborizado  com  ipês,  flores...  Qual  a  razão  da
falta de continuidade da obra?

-que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Senhor  Joselyr
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, por meio do setor competente, para que
nos informe; Quais medidas já estão sendo tomadas no
sentido de evitar que jovens, adultos e crianças deixem de
soltar  pipas  utilizando  linha  cortante/cerol  em  nossa
cidade? Quais as Campanhas que já foram e estão sendo
desenvolvidas  para  coibir  o  uso  de  cerol  nas  linhas  de
pipas, para que os munícipes tenham conhecimento da Lei
nº 208, de 03 de março de 1998, sobre a proibição do uso
de  cerol  no  Município?  Solicito  que  utilize  a  Secretaria
Municipal da Educação, para realizar divulgação da referida
Lei nas escolas e creches...

-que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Senhor  Joselyr
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, por meio do setor competente, para que
informe esta  Casa  de  Leis  sobre  o  acompanhamento  e
controle  dos  recursos  arrecadados  do  FUNDEB  pelo
Conselho Municipal do FUNDEB. O Conselho Municipal do
FUNDEB está acompanhando os repasses do recurso do
FUNDEB, verificando os créditos que são lançados em conta
especifica para manutenção dos recursos? Os conselheiros
têm  acesso  aos  extratos  da  conta  específica  do  FUNDEB?
Quem são os membros do Conselho Municipal do FUNDEB?
Solicito relação nominal dos conselheiros, como também o
plano de meta da Educação.

-que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Senhor  Joselyr
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, por meio do setor competente, para que
informe esta Casa de Leis sobre o Lago Bertha Bannwart
localizado  no  Parque  residencial  Gilberto  Filgueiras  I.  O
Lago  está  em  perfeita  condições  para  realizar  o
Campeonato  de  Pesca?  Considerando  que,  o  local  é
vulnerável  em razão  de  vários  acidentes  ocorridos  com
picadas de insetos e animais peçonhentos, prejudiciais à
saúde como o mosquito Aedes Aegypti; Hoje no Brasil  a
dengue é considerada um grave problema de Saúde Pública
e medidas efetivas deverão ser tomadas. O mato alto, com
entulhos,  sujeira,  falta  de  limpeza,  o  calor  excessivo
contribui  para  proliferação  do  mosquito.  Será  elaborada
análise qualitativa da água do Lago?

Se positivo, quando será realizada?
-que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Senhor  Joselyr

Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, por meio do setor competente, para que
nos informe sobre a iluminação da Avenida principal que
liga os Bairros Ponta dos Cambarás e Vivenda do Solemar
localizados na Represa Jurumirim. Quais providências estão
sendo tomadas para resolver a falta de iluminação no local?

Considerando  que,  foi  protocolado  na  Prefeitura
Municipal, há mais de um ano um requerimento com 263
assinaturas solicitando a ia iluminação na referida Avenida
que  liga  os  Bairros  Ponta  dos  Cambarás  e  Vivenda  do

Solemar na Represa. Considerando que, essa vereadora foi
procurada  pelos  moradores  que  estão  descontentes  por
não terem sido atendidos pelo Poder Executivo e solicitam
providência urgente, antes que algo mais grave aconteça.

Carlos Wagner Januário Garcia
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas

as formalidades regimentais, que seja consignado em ata
dos  nossos  trabalhos  REQUERIMENTO  DE  APLAUSOS  E
PARABENIZAÇÕES  para  o  Funcionário  Municipal  Flávio
Henrique Pereira o qual desempenha a função de motorista
no transporte escolar de alunos da rede pública municipal
do bairro Costa Azul e adjacências.

Hidalgo André de Freitas
-que  seja  oficiado  Excelentíssimo  Sr.  Joselyr  Benedito

Costa Silvestre, Prefeito Municipal, bem como a Secretária
da  Educação,  Senhora  Josiane  Aparecida  Lopes  de
Medeiros, que informe sobre a não entrega de uniformes e
kit escolar desde de 2019. Segundo noticiado no Jornal A
Comarca,  alguns  pais  de  alunos  da  Rede  Municipal  de
Ensino comentaram que, apesar de o segundo semestre
letivo ter começado nesta semana, não há expectativa de
recebimento,  por  parte  dos  responsáveis,  de  novos
uniformes  e  dos  kits  de  materiais.  Segundos  os
depoimentos  colhidos,  havia,  no  começo  do  ano,
expectativa  de  que  as  peças  de  vestuários  fossem
destinadas  aos  atendidos,  como  observado  em  anos
anteriores. Porém, apesar de promessas e alegações feitas
por  professores  e  dirigentes  das  escolas  municipais,  o
primeiro  semestre  acabou  e  nenhuma  justificativa  para  a
falta dos uniformes foi prestada aos cidadãos; da mesma
forma, com a retomada das aulas neste mês de agosto,
nada foi cogitado nas unidades de ensino.

-que  sejam  oficiados  o  Excelentíssimo  Sr.  Joselyr
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, bem como o
Secretário  de  Agricultura  e  Abastecimento,  Sr.  Ronaldo
Souza  Vilas  Boas,  e  também  o  Secretário  de  Meio
Ambiente,  Sr.  Judésio  Borges,  tendo  em vista  a  grande
reclamação da  população quanto  ao  grande número  de
equinos soltos nos bairros de nossa cidade. . 1) Quantos
recolhimentos de animais soltos a Prefeitura realizou nos
últimos  05  anos?  2)  Dos  recolhimentos  efetuados  quais
foram os valores cobrados e quais foram os efetivamente
recebidos dos munícipes infratores? 3) Existe previsão para
realização  de  campanhas  visando  a  conscientização  de
proprietários de animais sobre a necessidade de se manter
os animais de sua propriedade recolhidos? Caso a resposta
seja  negativa,  existe  a  possibilidade  de  se  efetivar
campanha nesse sentido?

-que  seja  oficiado  Excelentíssimo  Sr.  Joselyr  Benedito
Costa Silvestre, Prefeito Municipal para que informe a essa
Casa de Leis em relação a contemplação de 360 moradias
populares em 2021. Em 2021, através do Site da Prefeitura
Municipal de Avaré foi noticiado que Avaré foi contemplada
com  360  moradias  populares  por  meio  do  programa
estadual  Nossa  Casa.  O  projeto  da  Companhia  de
Desenvolvimento Habitacional  e  Urbano (CDHU) prevê a

12Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

https://www.avare.sp.gov.br/
https://www.avare.sp.gov.br/


SEMANÁRIO Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Quinta-feira, 11 de agosto de 2022 Ano VI | Edição nº 1361 Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

construção de 12 torres habitacionais em uma área de 150
mil metros quadrados doada pelo município. Cada prédio
tem  4  andares,  totalizando  até  360  apartamentos.  O
convênio  foi  assinado recentemente.  O empreendimento
está em fase de tramitação junto ao Governo Estadual, que
ainda não deu detalhes sobre o início da obra. Os imóveis
terão 2 dormitórios com 45 metros quadrados de área útil
(casas) e 40 metros quadrados (apartamentos).

Jairo Alves de Azevedo
-Que  seja  oficiado  o  Excelentíssimo  Prefeito  Municipal

Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre para que encaminhe ao
Demutran  (Departamento  Municipal  de  Transito  ao
Comutran (Conselho Municipal de Transito) e a (Secretaria
de Obras e Serviços), requeiro por meio desse para que os
órgãos citados a cima analisem a possibilidade de fazer a
instalação  de  uma  placa  de  estacionamento  rotativo
(CARGA E DESCARGA) de fronte a BANCA DA ECONOMIA,
mesma localizada na Av. Major Rangel nº 1356 no Bairro
Centro,  a  mesma  necessita  de  um  lugar  previamente
sinalizado  para  realizar  a  descarga  de  produtos  e  até
mesmo para os veículos de clientes poderem estacionar
próximo  ao  local  para  realizarem  suas  compras,  o
proprietário  já  presenciou  várias  situações  em  que  as
pessoas  estacionam  defronte  ao  seu  comércio  parar
realizarem outros afazeres pela cidade, deixando quase o
dia todo seu veículo defronte seu estabelecimento.

-para  que  encaminhe  ao  Demutran  (Departamento
Municipal de Transito ao Comutran (Conselho Municipal de
Transito) e a (Secretaria de Transportes e Serviços). Para
que os órgãos citados acima analisem a possibilidade de
fazer  a  mudança  de  sentido  obrigatório  na  rua
Bandeirantes, pois esse trecho não tem o espaço suficiente
para que a rua citada acima tenha acesso a dois veículos
ao  mesmo  tempo  assim  causando  um  engarrafamento
constante no local.  A Rua Martha Rocha,  mesma que é
interligada a rua Bandeirantes já tem o sentido obrigatório
único a partir da rua Três Corações, nos demais trechos
carros estão estacionados nos dois lados da rua dificultando
ainda  mais  o  transito,  requeiro  para  que  os  órgãos
competentes realmente façam uma vistoria e uma coerente
análise  da  situação  com  a  máxima  urgência,  solicito
também para que essa propositura seja  encaminhada e
respondida no prazo correto.

Leonardo Pires Ripoli
-ASSUNTO: Dispõe sobre questionamento em relação

ao  descarte  irregular  de  lixo,  no  Bairro  Mário  Emílio
Bannwart.  REQUEIRO  à  Mesa,  após  ouvida  a  Casa  e
dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado
ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre,
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que
através do setor competente da Municipalidade o seguinte
esclarecimento:

-  Quais  providências  serão  tomadas  em relação  ao
descarte  irregular  de  lixo,  no  final  da  Avenida  Hélio  Cruz
Pimentel  no Bairro Mário Emílio  Bannwart? Em visita ao
local, e contato com moradores, os mesmos se mostraram

indignados  com tal  situação,  que  já  persiste  por  vários
meses. O descarte ocorre bem abaixo de uma caixa d'água
da Sabesp, sem falar no cheiro horrível no local. Além da
retirada (urgente) do lixo, solicitamos ainda um reforço na
fiscalização,  e  também a instalação de uma lixeira  grande
no local, e placas alertando os munícipes irresponsáveis, as
penas da Lei.

Luiz Cláudio da Costa
-que  seja  oficiada  a  Secretaria  de  Transportes  e

Serviços  e  o  DEMUTRAN  -  Departamento  Municipal  de
Trânsito da Estância Turística de Avaré, para que realize um
estudo sobre a  possibilidade de instalar  mais  placas de
CARGA  E  DESCARGA  no  centro  da  cidade,  mais
precisamente no quadrilátero do largo do mercado, pois as
placas disponibilizadas não estão atendendo a demanda da
população,  causando  transtornos  no  trânsito  da  cidade,
especialmente em horário comercial.

-para que faça a instalação de uma torneira de água
perto do campo de futebol do projeto social Barra Grande

Marcelo José Ortega
-para  que  seja  oficiada  a  Secretaria  Municipal  de

Educação, no que tange a existência de vagas nos Centros
de  Educação  Infantil  (CEI´s),  mais  conhecidos  como
creches.  Tal  informação  se  faz  necessária,  haja  vista  a
insatisfação dos munícipes que recorrem a essa Casa de
Leis  argumentando  a  urgência  em prover  financeiramente
seus  lares  e,  em  contrapartida,  a  necessidade  em
permanecer com a criança,  uma vez que não há vagas
disponíveis  conforme  a  demanda  apresentada.  Sendo
assim, requer-se as seguintes informações:

1)Quantas  vagas  são  destinadas  a  cada  Centro  de
Educação Infantil?

2)Qual a demanda apresentada, isto é, quantidade de
crianças que esperam por uma vaga?

Maria Isabel Dadário
-que informe está Casa de Leis, a respeito da Lei nº

2.664  que  dispões  sobre  Cão  e  Gato  comunitário.-  A
Secretaria  da  Agricultura  já  tem um modelo  de  ficha  para
cadastro desses animais e tutor responsável?- Quais os dias
e horários esse cadastro poderá ser realizado?

-para  que  estude  a  possibilidade  de  projetar  a
construção de ciclovias para os novos empreendimentos
imobiliários.

-para  que  informe  esta  Casa  de  Leis  informações
quanto  as  especialidades  médicas  atendidas  em  nossa
cidade no governo anterior e quais as especialidades foram
criadas no atual governo.

-para  que  informe  esta  Casa  de  Leis  informações
quanto as listas de espera de Exames de nosso município.

-reiterando o requerimento 445/2022, que dispunha a
sobre a pavimentação e instalação postes de iluminação na
Rua Projetada, que liga os bairros Ipiranga ao Vera Cruz.
...........................................................................................................
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