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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão 
Fiscal

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 adita-mento 01/97 do Tribunal de 
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alte-
ração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar 
de aquisição de silagem de milho, embalagem de 30 a 
40 kg, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento.

Fornecedor: Veloso Representação Comercial Ltda

Empenho(s): 1603/2022

Valor: R$ 6.375,00

Avaré, 11 de março de 2022

RONALDO SOUZA VILLAS BOAS

Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

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 adita-mento 01/97 do Tribunal de 
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alte-
ração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar 
de serviço de locação e re-cargas de gases medicinais 
oxigênio e ar medicinal armazenados em cilindros de 
alta pressão e serviço de recargas, locação e assistência 
técnica de tanque criogênico e oxigênio líquido medicinal 
para atender as necessidades do município, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor: White Martins Gases Industriais Ltda

Empenho(s): 15320, 15322, 15319, 26387, 
15321/2021; 1063, 1062, 1063, 1064, 521/2022

Valor: R$ 171.892,60

Avaré, 11 de março de 2022

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal de Saúde
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Outros Atos
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MUNICIPIO DE AVARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ        
SAO PAULO 
46.634.168/0001-50
DECRETO  Nº 0006723/2022 
Data 11/03/2022 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

30.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

070101.1012210092039
339039000000

0000483
0131000

253.000,00
FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

100200.2781230072108
339039000000

0001187
0111000

TOTAL: 283.000,00
Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Suplementação: R$ 283.000,00 (duzentos e oitenta e três mil  reais )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

30.000,00
REMOCAO PARA HOSPITAIS DA REGIAO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA 0131000339039000000

070101.10122100920160000471

250.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0111000449052000000

100100.27812300821130001183

3.000,00
MANUTENÇÃO DO C.S.U- CENTRO SOCIAL URBANO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA 0111000339039000000

100200.27813300725560001218

TOTAL: 283.000,00
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data da publicação.

DAYANE PAES SILVA LEITE
CONTADORA

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

                      Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O (A) PREFEITO MUNICIPAL DE AVARÉ, uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de  283.000,00, distribuidos as seguintes dotações:

DECRETO Nº  0006723/2022, de  11 março de 2022  -  0002568/2021.
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PODER LEGISLATIVO DE AVARÉ

Atos Legislativos

Indicações

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
 INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRESENTADOS 
NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 07 de MARÇO de 2022

INDICAÇÕES
Ana Paula Tiburcio de Godoy- 1a Secretária

- para que através do departamento competente, 
realize a operação tapa-buraco na rua Romeu Bretas, o 
buraco está localizado na altura na casa 13, e está muito 
perigoso já que os munícipes colocaram pedaços de 
madeira para sinalizar.

-para que através do departamento competente, 
realize a operação tapa-buracos na rua Acre, esquina 
com a rua Piaui, o buraco está localizado no meio da rua, 
podendo até causar acidente.

Adalgisa Lopes Ward

-por meio do setor competente, para que realize 
limpeza nas áreas verde do Bairro São Judas I e II.

-por meio do setor competente, para que providencie 
pavimentação asfáltica no leito carroçável da Avenida 
Fuad Haspani.

-por meio do setor competente, para que em 
conformidade com a legislação vigente notifique o 
proprietário do terreno localizado na Avenida Brasília/
Bairro Vila Jardim ao lado do número 241, para que 
realize limpeza e manutenção do mesmo.

-por meio do setor competente, para que realizem 
coleta de lixo diariamente no Bairro Água Branca.

-por meio do setor competente, para que providencie 
instalação de placas denominativas em todas as vias do 
Bairro Dona Laura.

-por meio do setor competente, para que providencie 
limpeza periódica na Bairro Vereda do Sol, que está com 
acúmulo de lixo.

-por meio do setor competente, para que providencie 
limpeza constante nas áreas verde e terrenos do Bairro 
Vila Jardim.

-por meio do setor competente, para que realizem 
campanha com o intuito de conscientizar os proprietários 
de terrenos e lotes a manter a limpeza frequente dos 
mesmos. Sabemos que muitos proprietários de terrenos 
e lotes existentes em nossa cidade não observam os 
ditames da Lei Municipal nº 332/1995, que prevê não só 
a obrigação como também estabelece a possibilidade 
da municipalidade cobrar por eventual serviço realizado 
diante da inércia do proprietário. A Campanha sugerida 
conscientiza o munícipe sobre os perigos da proliferação 
de doenças, criadouros de animais peçonhentos, focos 
de dengue a até risco de incêndios. Após Campanha 
realizada, que o Poder Executivo exerça a lei supracitada.

-por meio do setor competente, para que providencie 
cozinheiras para atender as Escola e Creches do 
Município.

-por meio do setor competente, para que notifiquem 
em conformidade com a Lei Municipal nº 332/1995 os 
proprietários do terrenos e lotes do Golf, para que realizem 
limpeza e manutenção constante nos mesmos.

-por meio do setor competente, para que determine as 
providências, visando promover melhoria da iluminação 
pública das Praças da nossa cidade.

-por meio do setor competente, para que realize 
limpeza e capinação nas diversas guias, sarjetas e vias 
dos bairros de nossa cidade.

-por meio do setor competente, para que providencie 
colocação de placas denominativas em todas as vias 
e avenidas de nossa cidade, bem como instalar placas 
que indiquem o acesso dos bairros ao centro da cidade 
e vice-versa. A ausência de placas de denominação em 
diversas vias da cidade prejudica as comunidades locais. 
E por diversas vezes já fizemos está solicitação, pois 
são muitos os pedidos que essa vereadora recebe neste 
sentido.

-por meio do setor competente, para que em 
conformidade com a legislação vigente notifique o 
proprietário do terreno localizado na Rua Bahia/Bairro 
Centro ao lado do número 285, para que realize limpeza 
e manutenção do mesmo.

-por meio do setor competente, para que realize 
limpeza na boca de lobo existente na Rua Bastos Cruz.

-por meio do setor competente, para que em 
conformidade com a legislação vigente notifique o 
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proprietário do terreno localizado na Rua Budapest/Bairro 
Jardim Europa II ao lado do número 283, para que realize 
limpeza e manutenção do mesmo.

-por meio do setor competente, para que providencie 
a recuperação do leito carroçável da Rua Nilda Ferranti/
Bairro Jardim Tropical nº 15, pois existe um enorme buraco 
no local. Considerando que, essa vereadora esteve no 
local e detectou o problema e solicita providência urgente.

Carlos Wagner Januário Garcia

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, para que através do setor competente 
seja verificada a deficiência na rede de iluminação na Rua 
Tiradentes, altura do nº 509 no bairro Bonsucesso devido 
a precariedade no local no período noturno, o que coloca 
em risco a segurança das pessoas que por ali transitam.

Hidalgo André de Freitas

-Para que através do Setor competente providencie 
com URGÊNCIA as melhorias necessárias em toda 
extensão do Acesso existente do Bairro Terras de São 
José até a Passarela localizada as margens da SP 255, 
tendo em vista a má conservação do local, como mato 
alto, falta de iluminação adequada no local, colocando em 
risco a integridade dos moradores e da população que se 
utilizam desse acesso diariamente.

-Para que através do Setor competente possa 
providenciar com URGÊNCIA as melhorias e reparos 
a serem realizados com urgência na Estrada do Bairro 
dos Rochas, que se encontra em péssimas condições 
dificultando a vida de moradores, produtores rurais que 
se utilizam da estrada diariamente. Vários moradores 
relatam o tamanho abandono que a estrada se encontra, 
ESTÁ INTRANSITÁVEL. Espero que Vossa Excelência, 
através do Sr. Secretário de Agricultura, tendo em vista 
os inúmeros problemas existentes em nossas estradas 
rurais, possam se unir e investir em melhorias, pois a 
população que reside e necessita das estradas rurais 
também recolhe seus impostos e merecem ter o mínimo 
de dignidade, o mínimo de atenção por esse governo.

-Para que através do Setor competente possa 
providenciar com URGÊNCIA as melhorias e reparos 
a serem realizados com urgência na Estrada do Bairro 

Ponte Alta, que se encontra em péssimas condições 
dificultando a vida de moradores, produtores rurais que 
se utilizam da estrada diariamente. Vários moradores 
relatam o tamanho abandono que a estrada se encontra, 
ESTÁ INTRANSITÁVEL. Espero que Vossa Excelência, 
através do Sr. Secretário de Agricultura, tendo em vista 
os inúmeros problemas existentes em nossas estradas 
rurais, possam se unir e investir em melhorias, pois a 
população que reside e necessita das estradas rurais 
também recolhem seus impostos e merecem ter o mínimo 
de dignidade, o mínimo de atenção por esse governo.

-Para que através do setor competente proceda a 
manutenção e reforma das praças com equipamentos para 
atividade física, reparos em quadras (colocação de tabelas 
e traves novas), reparos na iluminação, e a reposição/
construção de alambrados desses locais existentes em 
nosso município. Considerando que diversas pessoas que 
vêm frequentando o local.  Aproveito para indicar também 
a possibilidade de colocação de alambrado e iluminação 
em torno da quadra de futebol localizada no Bairro Jardim 
Di Fiori, evitando problemas entre jogadores e moradores 
que residem em torno da quadra.

-Para que através do Setor competente providencie 
com URGÊNCIA a instalação de iluminação na Praça 
Praça João Durço, localizada no Bairro Jardim Di Fiori, 
pois devido a escuridão em que se encontra o local, 
essa situação vem causando medo e preocupação 
aos moradores e população que passam pelo local. 
A escassez de iluminação pública naquele local está 
colocando em risco a segurança dos moradores, 
dificultando a visibilidade e facilitando a possibilidade de 
ocorrências de roubos, furtos, entre outros problemas 
mais graves que com a colocação da iluminação pode se 
evitar. Destaco que diversas fotos foram apresentadas 
em Sessão que mostram o problema enfrentado pela 
população e moradores que residem próximo e precisam 
passar pelo local.

-Para que proceda na limpeza de toda área verde 
localizada na Rua Antônio Prata que se encontra 
abandonada, com muito lixo jogado e mato alto. Tendo em 
vista o tamanho da área que se encontra abandonada no 
local, solicito que caso essa área seja de propriedade da 
Municipalidade, possa estudar a possibilidade de utilizar 
essa área em prol da população e moradores que residem 
próximo ao local, com a construção de uma praça, com 
brinquedos para as crianças, academia ao ar livre, ou até 
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mesmo verifique a possibilidade de construção de algum 
prédio público para utilização do município, não ficando 
essa área meramente abandonada.

-Para que através do Setor competente providencie 
com URGÊNCIA a instalação de iluminação na Praça da 
Paróquia de São José de Avaré, localizada no Bairro Vera 
Cruz, principalmente na calçada onde existem diversas 
árvores que dificultam a iluminação no período noturno 
do local, causando medo e preocupação aos moradores e 
população que passam pelo local. Ressalto que segundo 
relatos de moradores e paroquianos, devido a escuridão 
que o local se encontra o consumo de drogas e a prática 
sexual é constante. A escassez de iluminação pública 
naquele local está colocando em risco a segurança 
dos moradores, dificultando a visibilidade e facilitando 
a possibilidade de ocorrências de roubos, furtos, entre 
outros. Destaco que diversas fotos foram apresentadas 
em Sessão que mostram o problema enfrentado pela 
população e moradores que residem próximo e precisam 
passar pelo local.

-Para que possa providenciar com URGÊNCIA a 
INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE NA 
LIGAÇÃO (PONTE) ENTRE OS BAIRROS PARAÍSO 
E MARIO EMÍLIO BANWART, TENDO EM VISTA OS 
CONSTANTES ACIDENTES QUE VEM OCORRENDO 
NO LOCAL, POR SER UMA VIA DE FLUXO RÁPIDO. 
Aproveito também para INDICAR para que proceda a 
limpeza da área em toda extensão da AVENIDA WILMA 
FERREIRA DE MARIA VALENTE, tendo em vista a 
proliferação de escorpiões e demais animais peçonhentos. 
Ressalto a extrema necessidade de maior atenção com o 
Bairro Mario Emílio Banwart, que se encontra totalmente 
abandonado pela municipalidade.

-Para que possa providenciar com URGÊNCIA a 
INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE na 
Rua João Roberto Keller, próximo ao número 640, tendo 
em vista que uma das únicas ruas do Bairro Paraíso 
que não possui redutores, aproveitando os motoristas 
dessa condição para trafegarem em alta velocidade 
sem responsabilidade nenhuma. Aproveito também 
para INDICAR para que proceda na limpeza área/
terreno abandonado em frente ao imóvel localizado 
na João Roberto Keller, próximo ao número 640, tendo 
em vista a proliferação de escorpiões e demais animais 
peçonhentos. Ressalto que a necessidade de limpeza 
de áreas verdes e demais terrenos existentes no Bairro 

Paraíso é extremamente necessária tendo em vista a 
atual situação de abandono em que se encontra o bairro.

-Para que através do Setor competente verifique 
tal situação relatada por moradores e providencie com 
URGÊNCIA a limpeza das áreas em torno das Creches 
e Unidades de Ensino do nosso Município, evitando com 
que incidentes possam ocorrer com as crianças, jovens 
e também com moradores que residem em torno. A 
permanência de matagais às margens de vias públicas, 
nas áreas municipais, bem como, em terrenos baldios, 
vem causando transtorno as pessoas que convivem 
nestas imediações, sobretudo, trata-se de um problema 
de saúde pública.

-Para que através do Setor competente verifique 
tal situação relatada por moradores e providencie com 
URGÊNCIA os reparos necessários quanto a existência 
de diversas lâmpadas queimadas no Bairro São Rogério, 
sendo que tal reclamação este Vereador recebeu de 
diversos moradores que no Bairro residem.

-Para que através do Setor competente verifique tal 
situação relatada por moradores quanto a necessidade 
de melhorias quanto a sinalização viária, principalmente 
saídas dos Bairros Duílio Gambini, Presidencial, Santa 
Mônica e São Rogério sentido Bairro X Centro, com a 
colocação de redutores de velocidade e também com 
a limpeza de áreas verdes e terrenos abandonados 
existentes. Segundo a Moradora, as crianças que 
estudam no Duílio Gambini, mas residem no Bairro São 
Rogério e Presidencial correm grandes riscos pois a via é 
perigosa, não possui calçada no lado direito e os carros 
descem com muita velocidade. Aproveito para indicar 
também que seja realizada a limpeza das Praças ao lado 
da Escola e em torno do Posto de Saúde que precisam de 
limpeza, pois o mato está altíssimo colocando as crianças 
e usuários do PS Duílio Gambini em risco devido animais 
peçonhentos.

-Para que através do Setor competente para que 
interceda junto ao setor competente no sentido de 
providenciar a INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE 
VELOCIDADE NOS DOIS SENTIDOS DA AVENIDA 
ESPANHA, PRÓXIMO A PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ. 
O fluxo de veículos no local é muito grande, sendo 
importante a presente indicação que tem por objetivo 
evitar a ocorrência de acidentes naquela localidade. A 
população está vulnerável a sofrer acidentes, inclusive 
graves, pela falta de sinalização adequada, uma vez que 
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os veículos trafegam em alta velocidade no trecho acima 
apontado, não havendo indicativos para a redução de 
velocidade. Portanto queremos resguardar e preservar a 
segurança e a integridade física de todos os moradores, 
principalmente de crianças, idosos e também de animais 
(cachorros e gatos). A presente indicação tem por objetivo 
evitar a ocorrência de acidentes bem como evitar que 
acidentes com maiores proporções venham acontecer.

-Para que através do Setor competente possa 
providenciar com URGÊNCIA a INSTALAÇÃO DE 
REDUTORES DE VELOCIDADE PRÓXIMO A UBS 
BAIRRO IPIRANGA. O fluxo de veículos no local é muito 
grande, sendo importante a presente indicação que tem 
por objetivo evitar a ocorrência de acidentes naquela 
localidade. A população está vulnerável a sofrer acidentes, 
inclusive graves, pela falta de sinalização adequada, 
uma vez que os veículos trafegam em alta velocidade no 
trecho acima apontado, não havendo indicativos para a 
redução de velocidade. Portanto queremos resguardar 
e preservar a segurança e a integridade física de todos 
os moradores, principalmente de crianças e idosos. A 
presente indicação tem por objetivo evitar a ocorrência de 
acidentes bem como evitar que acidentes com maiores 
proporções venham acontecer.

-Para que através do Setor competente possa 
providenciar com URGÊNCIA a INSTALAÇÃO DE 
REDUTORES DE VELOCIDADE NA RUA LUIZ CARLOS 
MONTEBUGNOLI CHAIM, VILA OPERÁRIA. Aproveito 
também para INDICAR que seja realizada vistoria no local, 
para verificar a possibilidade da colocação de canaletas 
para escoamento da água da chuva.

-Para que através do Setor competente possa 
providenciar com URGÊNCIA a INSTALAÇÃO DE 
REDUTORES DE VELOCIDADE NA RUA MANOEL DOS 
SANTOS CALADO ESQUINA COM A RUA MANOEL 
AGUILAR. Aproveito também para INDICAR para que 
proceda na limpeza área/terreno abandonado em frente 
ao imóvel localizado na RUA MANOEL SANTOS CALADO 
400, tendo em vista a proliferação de escorpiões e demais 
animais peçonhentos. A permanência de matagais às 
margens de vias públicas, nas áreas municipais, bem 
como, em terrenos baldios, vem causando transtorno as 
pessoas que convivem nestas imediações, sobretudo, 
trata-se de um problema de saúde pública.

-Para que através do Setor competente providencie 
com URGÊNCIA A LIMPEZA DA PRAÇA TANCREDO 

NEVES, que segundo informações e relatos de moradores 
a mesma se encontra sem o devido cuidado pelo município, 
além do mato alto em partes da praça, pois em alguns 
lugares não existe grama mais, também são muitas folhas 
das árvores pelo chão, tornando a passagem perigosa, 
principalmente para as pessoas mais idosas que residem 
em torno da praça. Vale destacar que algumas árvores 
existentes no local devido suas raízes estão causando 
transtorno aos vizinhos da praça e providencias precisam 
ser tomadas também pela Secretaria de Meio Ambiente.

-Para que através do Setor competente providencie 
com URGÊNCIA A LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES E 
ABANDONADAS existentes no Bairro Água Branca 3, 
tendo em vista que o abandono do bairro é relatado por 
diversos moradores. A ação governamental se justifica 
em vista do mato alto no local, bem como da reclamação 
de vários moradores, informando inclusive da proliferação 
de escorpiões e ratos. A permanência de matagais às 
margens de vias públicas, nas áreas municipais, bem 
como, em terrenos baldios, vem causando transtorno as 
pessoas que convivem nestas imediações, sobretudo, 
trata-se de um problema de saúde pública.

-Para que através do Setor competente providencie 
com URGÊNCIA os reparos necessários na iluminação 
recém inaugurada em toda a Orla da Represa – Bairro 
Costa Azul, tendo em vista que diversas lâmpadas se 
encontram apagadas, prejudicando moradores e turísticas 
que frequentam o local, tornando o local perigoso no 
período noturno.

-Para que através do Setor competente providencie 
com URGÊNCIA a Instalação de rampa de acesso para 
cadeirantes na entrada principal da UBS do Bairro Jardim 
Brasil. Circular pelas Ruas da maioria das cidades do 
nosso país ainda é um perigo e uma tarefa muito difícil 
para pessoas com deficiência, quer essa deficiência seja 
visual ou locomotiva. Temos calçadas esburacadas que 
nem mesmo idosos que não tenham falta de visão e que 
podem usar suas pernas, podem trafegar tranquilamente 
e sem nenhum problema. Diante desse dilema sofrido por 
muitas pessoas, solicito que seja feita rampa de acesso 
em todos os prédios públicos do município, pois muitos 
cadeirantes que necessitam adentrar nesses prédios 
públicos passam por dificuldades extremas.

-Para que através do Setor competente providencie 
com URGÊNCIA a realização de serviços de limpeza, bem 
como a instalação de placa “PROIBIDO JOGAR LIXO” 
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na confluência da Rua América e Rua João Fragozo, 
no Bairro Brabância, haja vista que diversos moradores 
vizinhos ao local denunciaram a este Vereador que 
munícipes de forma ilícita ali jogam seus lixos, causando 
assim, diversos transtornos aos mesmos, bem como 
prejudicando o meio ambiente urbano.

-Para que através do Setor competente tome atitudes 
quanto aos furtos que vem sendo realizados no Cemitério 
Municipal, pois famílias estão tendo prejuízos em seus 
túmulos, e o pior a falta de respeito com a dor dos 
familiares e também com os falecidos. Atitudes precisam 
ser tomadas pelo município, no intuito de coibir tais fatos 
voltem a ocorrer.

Jairo Alves de Azevedo

-Através desse solicito para que o órgão competente 
(SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS) analise a 
possibilidade de fazer a manutenção adequada em toda 
a extensão da ESTRADA RURAL (ROCHA), no bairro 
citado a cima os veículos estão tendo dificuldade para 
entrar no mesmo para chegar em suas residências. Peço 
urgentemente para que o órgão competente vá até o local 
e tome as medidas cabíveis solucionando o problema.

Lázaro Cardoso Filho

-para que através do setor competente estude a 
possibilidade de providenciar projeto com vistas à 
pavimentação asfáltica da ESTRADA MUNICIPAL 
“LAZARO BUENO ROCHA”, conhecida como “Estrada 
dos Rocha”, tendo em vista que se trata de importante 
vicinal de nosso município que é muito utilizada no 
escoamento de safras de pequenos produtores rurais, 
sem contar que poderá também vir a ser mais um acesso 
ao município ligando à Rodovia João Mellão, a SP-255.

Leonardo Pires Rípoli

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, após um estudo técnico, a instalação 
de lombadas e/ou redutores de velocidade na Rua 
Wenceslau Carlos Belinato, Jardim Santa Mônica.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 

Prefeito Municipal, após um estudo técnico, a instalação 
de lombadas e/ou redutores de velocidade na Rua Miguel 
Chibani (altura do n° 800), Jardim Paraíso

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, após um estudo técnico, a instalação de 
lombadas e/ou redutores de velocidade na Rua Marechal 
Rondon (proximidades da praça), na Vila Martins 1.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, após um estudo técnico, a instalação 
de lombadas e/ou redutores de velocidade na Rua Simão 
Pedro (próximo ao quiosque), Jardim Vera Cruz.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, após um estudo técnico, a instalação 
de lombadas e/ou redutores de velocidade na Rua Jorge 
Calixto (altura do n° 352), Jardim São Paulo.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, após um estudo técnico, a instalação 
de lombadas e/ou redutores de velocidade na Rua Jorge 
Calixto (altura do n° 352), Jardim São Paulo.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, após um estudo técnico, a instalação 
de lombadas e/ou redutores de velocidade na Rua Eliza 
Bannwart, Terras de São José.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, após um estudo técnico, a instalação 
de lombadas e/ou redutores de velocidade na Rua Antônio 
Cláudio, Duílio Gambini.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, após um estudo técnico, a instalação 
de lombadas e/ou redutores de velocidade na Rua Ozorio 
Geraldo da Silva Junior, Residencial Água Branca 1. Em 
contato com moradores, e posteriormente visita ao local, 
verificamos a urgente necessidade da referida solicitação, 
pois a segurança de pessoas está em risco, por conta da 
alta velocidade de veículos nesse logradouro.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
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Prefeito Municipal, após um estudo técnico, a instalação 
de lombadas e/ou redutores de velocidade na rua 
Krakovia, no Jardim Europa 2.

Luiz Claudio da Costa

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que oficie 
o setor competente da municipalidade, mais precisamente 
o setor de serviços, para que realize imediatamente os 
reparos da parte elétrica da via pública denominada Rua 
Luiz Preto Cardoso, Bairro Terras de São José, tendo 
em vista que a mesma encontra-se com diversos postes 
mantidos com as lâmpadas acesas durante o dia e, desta 
forma, gerando enorme desperdício de energia elétrica, 
principalmente no que tange aos altos custos suportado 
pela municipalidade.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que 
oficie o setor competente da municipalidade, mais 
precisamente a área de serviços e reparos de vias 
públicas/recapeamento, para que realize o reparo da 
via pública denominada Rua Joaquim Luiz de Souza, 
paralela com a Rua José Curto, no Bairro Vila São Judas 
Tadeu, que encontra-se totalmente danificada e está 
de sobremaneira prejudicando o trânsito e causando 
transtorno aos munícipes que ficam vulneráveis a 
acidentes graves, devido a cratera aberta na referida via.

Maria Isabel Dadário

-Que encaminhe ao setor competente que instale 
um redutor de velocidade/lombada na rua Carlos Cavini 
em frente a residência, 140 no Bairro Vila Operária. 
Justificativa: segundo moradores os veículos passam em 
alta velocidade colocando em risco a vida das pessoas.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ 
CARLOS PIRES.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor NOEL 
CARVALHO DE OLIVEIRA.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento da Senhora SOLEDADE 
MARTINS DINIZ.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, 
voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora 
APPARECIDA RIBEIRO DONINI.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora MARIA 
MENININHA FREITAS BARROS.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento da Senhora DIRCE DE 
OLIVEIRA STELLA.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento da Senhora LOURDES 
CARNIELLI FARIA.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora ELVIRA 
IGNACIO DE OLIVEIRA.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor THIAGO 
RIBEIRO DE CAMARGO.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor MARIO 
ALVES DE OLIVEIRA.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor VALTER 
FARIA.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor CELSO 
ALMEIDA MARQUES.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento da Senhora LIBERALINA 
PRADO CASTANHEIRO.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento da Senhora ADALGISA 
GARCIA DE OLIVEIRA.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora MARIA 
DOLORES LOURENÇO SOARES.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora CLEIDE 
LOPES NATALINO GONZAGA.
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-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor CLAUDIO 
APARECIDO LOPES.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora MARIA 
APARECIDA PEREIRA.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento da Senhora BENVINDA 
MOREIRA ESTEVAM.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor DANIEL 
RAMOS ROCHA.

Flavio Zandoná- Presidente

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento da Professora Castorina 
Leme Cavalheiro Rodrigues, ocorrido em Avaré, no dia 
02 de março do corrente, fato esse que causou grande 
consternação perante aos familiares e amigos.

-que seja oficiado a Secretária da Cultura, sra. Isabel 
Cardoso, votos de aplausos e parabenizações pela 
realização do show “Vozes Femininas”, evento aberto ao 
público realizado no dia 06 de março no Horto Florestal 
de Avaré em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

-que seja oficiado ao Secretário Estadual da Saúde, 
sr. Jean Gorintchteyn, para que responda a esta Casa 
de Leis sobre a possibilidade do aumento do valor de 
repasse para a oncologia da Santa Casa Misericórdia de 
Avaré, tendo em vista que esta atende a 17 municípios 
da região, entendendo ainda o mesmo o teor do 
presente requerimento como um apelo por parte deste 
vereador devido a extrema preocupação em relação ao 
assunto tratado e a saúde do nosso município e região. 
REQUEIRO também o encaminhamento deste para a 
ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) 
para ciência de todos os deputados estaduais, bem como 
para o Excelentíssimo Governador do Estado, sr. João 
Doria.

-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
da Estância Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, para que através do setor competente responda 
a este vereador sobre a possibilidade da realização de 
concurso público para cozinheira(o) das creches e 
escolas municipais.

Roberto Araujo- Vice- Presidente

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS 
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” aos Policiais 
Militares Rodoviários CABO ARRUDA e SOLDADO 
ZAMONELLI, pelo salvamento que eles efetuaram na 
tarde de terça-feira, dia 1º de março, quando uma mulher 
tentava suicídio em um viaduto da cidade. A ação dos 
policiais foi minuciosa a ponto de conseguirem salvar a 
mulher antes que ela praticasse o ato contra a própria 
vida, uma atitude heróica que merece todo apreço 
e reconhecimento por parte desta Casa de Leis que 
certamente se posiciona em nome de toda população 
avareense, sempre grata ao trabalho dos valorosos 
policiais militares.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOCIMAR 
RIBEIRO BUGALU.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora LASARA 
GONÇALVES DE CAMARGO.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento do Senhor NOBUYOSHI 
INOUE.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOÃO DE 
ALMEIDA.

Ana Paula Tiburcio de Godoy -2a Secretária 

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Dr. Elias Bonassar 
Neto, ocorrido em Avaré, no dia 06 de Março do corrente, 
fato esse que causou grande consternação perante aos 
familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa 
benquista, pertencente que era à família aqui radicada.

-que seja oficiado ao senhor Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, prefeito municipal, para que através do setor 
competente, possa interceder junto a secretaria de 
Esporte do Estado de São Paulo, a revitalização da 
quadra do Ginásio Tico do Manolo.

   Adalgisa Lopes Ward

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
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Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré, DEMUTRAN – Departamento 
Municipal de Trânsito e COMUTRAN – Conselho Municipal 
de Trânsito, para que nos responda da possibilidade de 
instalar um redutor de velocidade/lombada, na Rua Oscar 
Villaça/Bairro Duílio Gambini, próximo ao Mercadinho 
Primus.

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré, para que informe esta Casa 
de Leis, sobre o córrego da Rua Joaquim Luiz de Souza/
Bairro São Judas.  Quais providências estão sendo 
tomadas para desobstruir o córrego, que está cheio 
de mato? Considerando que, esse córrego bem limpo 
sem matos e bem cuidado servirá como atrativo para 
os avareenses e turistas que visitam nossa cidade, o 
córrego tem uma diversidade de animais e répteis que 
ficam tomando sol no local. Moradores que residem 
próximos ao local e avareenses encontram diariamente 
tartaruga, calango, tatu, passarinhos, sabiá...e solicitam 
mais cuidado com o local que serve de apreciação para 
todos. Considerando que, as bocas de lobo do local 
estão lotadas de lixo e quando é realizada a roçada não 
recolhem os matos e os canais acabam por não escoar a 
água da chuva, que poderá provocar alagamentos nas vias 
públicas, causando transtornos para nossa cidade e para 
munícipes como já tem ocorrido nos dias de chuva intensa. 
Solicito providência urgente na desobstrução do referido 
córrego (fotos em anexo).  Justifica-se a propositura, 
com o objetivo de reduzir essas ocorrências, a Prefeitura 
deverá realizar periodicamente a desobstrução das bocas 
de lobo e limpeza do córrego, garantindo o escoamento 
e que materiais sólidos retidos durante as chuvas, para 
que não obstruam a drenagem das águas. Cientifique-se 
Sr.Gustavo Holtz, Rua Encarnacion Santana/Bairro São 
Judas nº 138.

-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 
a Rua Sebastião Munhoz/Bairro Brabância.  Quais 
providências estão sendo tomadas para resolver o 
alagamento da Rua Sebastião Munhoz?  Solicito equipe 
técnica para verificar o que poderá ser feito para evitar 
transtornos aos munícipes e moradores da referida via 
que não conseguem trafegar pela rua até a água abaixar.  

Considerando que, essa vereadora conversando com os 
moradores da Rua e adjacência, informaram que vários 
pedidos já foram feitos ao Poder Público e até a presente 
data nada foi resolvido.

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré, para que informe  esta Casa 
de Leis, sobre os Projetos Turísticos da nossa cidade.  
Quais os Projetos que estão em andamento em nossa 
cidade no ano de 2022, para atrair turistas em?  Quais os 
investimentos realizados em 2022 na  Represa Jurumirim, 
local que mais atrai turistas em nossa cidade?  O que 
está sendo realizado para melhorar as condições do 
Horto Florestal, local que deverá ser melhorado?  Quais 
melhorias foram feitas na Gestão do Governo Joselyr 
Benedito Costa Silvestre no Setor Turístico?  De que forma 
está sendo recuperado o Patrimônio Histórico Cultural de 
nossa cidade e como está sendo utilizado como atração 
turística?

 

Carlos Wagner Januário Garcia

-regimentais,  que sejam oficiados o Sr Secretário 
Municipal de Saúde Roslindo Wilson Machado e/ou 
o Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Avaré, 
Sr Miguel Chibani, para que informem a esta Casa de 
Leis quais seriam os trâmites e recursos necessários 
para a instalação de uma UTI Infantil na Santa Casa de 
Misericórdia de Avaré, haja vista que muitas crianças do 
nosso município que necessitam de pequenas cirurgias 
ou até mesmo cirurgias mais complexas, são inscritas na 
relação do CROSS (Central de Regulação de Ofertas de 
Serviços de Saúde) e acabam permanecendo por um ano 
ou mais, até que haja a disponibilidade para a realização 
da cirurgia que geralmente ocorre no Hospital Regional 
da Unesp de Botucatu.

Hidalgo André de Freitas

-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal e também 
ao Sr. Secretário da Saúde Sr. Roslindo Machado para 
que respondam a essa Casa de Leis em relação as 
informações e questionamentos citados abaixo: Foi 
publicado no Diário Oficial da União em 21/12/2021, 
Edição 239, Seção: 1, Órgão: Atos do Poder Legislativo, 
a edição da Lei federal 14.194, indicando o reajuste do 



Estância 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.

 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

12

Sexta-feira, 11 de março de 2022 Ano VI | Edição nº 1226

Piso Nacional aos Agentes Comunitários e de Combates 
a Endemias. A Norma Federal precisa ser regulamentada, 
no caso o Prefeito Municipal necessita enviar para essa 
Casa de Leis um Projeto de Lei para estabelecer o valor 
de R$ 1.750,00 (mil, setecentos e cinquenta reais) como 
salário base. Solicito informações com URGÊNCIA em 
relação ao envio a essa Casa de Leis do Projeto de 
Lei que beneficia os Agentes Comunitários municipais 
reajustando seu salário base ao piso nacional.

-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, 
ao Sr. Secretário da Saúde Sr. Roslindo Machado e 
a Sra. Secretária da Educação para que respondam 
a essa Casa de Leis em relação as informações e 
questionamentos citados abaixo: Existe junto ao Governo 
Federal uma estratégia de fortificação da alimentação 
infantil com micronutrientes em pó chamado NUTRISUS, 
que consiste na adição de uma mistura de vitaminas e 
minerais em pó em uma das refeições oferecidas para as 
crianças diariamente. A fortificação com micronutrientes 
em pó é tão efetiva como a suplementação com ferro 
no tratamento da anemia, no entanto, possui melhor 
aceitação em função dos reduzidos efeitos colaterais. 
A fortificação da alimentação com micronutrientes será 
inicialmente implantada nas creches e pré escolas 
participantes do Programa Saúde na Escola (PSE), como 
uma das ações intersetoriais que visam à saúde, nutrição 
e desenvolvimento das crianças brasileiras.

-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal e também 
a Sra. Secretária da Educação Municipal, para que 
se manifestem encaminhando a essa Casa de Leis 
relatório e informações em relação a matéria veiculada 
no Jornal A Voz do Vale na data do dia 21/02/2022 com 
a seguinte manchete: EXCLUSIVO: QUINZE CRECHES 
MUNICIPAIS ESTÃO FUNCIONANDO SEM AVCB EM 
AVARÉ. Segundo a matéria veiculada mesmo após 
diversas notificações do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo (TCE/SP), a Prefeitura de Avaré ainda não teria 
tomado providencias para que os prédios que abrigam 
os Centros de Educação Infantil (CEIs), antigamente 
denominadas como creches, tenham o Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que atesta a 
segurança do local. Cita que dos 15 prédios pesquisados 
no site oficial do Corpo de Bombeiros do Estado de São 
Paulo, nenhum tem o AVCB.

-Para que seja oficiado ao responsável pela empresa 
RAPIDO LUXO CAMPINAS para que providencie 
melhores condições de utilização dos ônibus que fazem 
as linhas em nosso município, tendo em vista as diversas 
reclamações dos usuários que se utilizam do transporte 
público municipal para se locomoverem.Solicito com 
URGÊNCIA, que a empresa possa disponibilizar em nosso 
município mais horários de ônibus facilitando a vida da 
população que depende desse transporte, principalmente 
os funcionários do comércio e demais ramos que cumprem 
horário e por muitas vezes não conseguem devido aos 
horários que são escassos se utilizarem do transporte 
fornecido pela Empresa.Aproveito para Solicitar a 
verificação quanto o fornecimento do transporte a todos os 
bairros de nossa cidade, beneficiando toda a população 
Avareense, respeitando sempre a lotação máxima 
permitida para cada veículo, para que aglomerações não 
voltem a ocorrer. Acompanhamos muitas reclamações 
quanto ao serviço prestado pela empresa.

-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, ao Sr. 
Secretário da Saúde Sr. Roslindo Machado TENDO 
EM VISTA AS IMENSAS FILAS E O SOFRIMENTO 
DA POPULAÇÃO PARA MARCAREM CONSULTAS, 
PARA QUE PROVIDÊNCIAS SEJAM TOMADAS NO 
INTUITO DE SOLUCIONAR ESSAS IMENSAS FILAS, 
ATÉ MESMO NO POSSIBILIDADE DE SE IMPLANTAR 
NOVAMENTE NO MUNICÍPIO O  DISK SAÚDE – 0800,  
FACILITANDO ESSAS MARCAÇÕES E POSTERIOR 
ATENDIMENTO MÉDICO.

Jairo Alves de Azevedo

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor CAIO 
ALEXANDRE LARA DE CAMARGO LIMA, ocorrido 
em Avaré, no dia 23 de Fevereiro do corrente, fato 
esse que causou grande consternação perante aos 
familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa 
benquista, pertencente que era à família aqui radicada.                                   
REQUEIRO mais que, do deliberado em Plenário seja 
cientificada a família enlutada, através de seu Pai: Sr. 
Valmir Silva lima, sua Mãe: Elisângela Lara de Camargo, 
Irmão: Victor Alexandre Justino e demais parentes, à 
Rua Napoleão Moreira da silva, nº 125 – Bairro: “Duílio 
Gambini”, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros 
sentimentos de pesar deste Legislativo pelo infausto e 
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doloroso acontecimento.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor, Gilson 
Antônio Donini ocorrido em Avaré, no dia 01 de Março 
do corrente, fato esse que causou grande consternação 
perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava 
de pessoa benquista, pertencente que era à família 
aqui radicada. REQUEIRO mais que, do deliberado em 
Plenário seja cientificada a família enlutada, através de 
seu Filho: Guilherme Augusto Donini, Gerson, Geiza, 
Genilson, Giane (irmãos) e demais parentes, à Almeida 
Frida Elza Scheuber Brantes, nº 784, transmitindo-lhes 
ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste 
Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor, Ricardo 
Amâncio ocorrido em Avaré, no dia 03 de março do 
corrente, fato esse que causou grande consternação 
perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava 
de pessoa benquista, pertencente que era à família 
aqui radicada. REQUEIRO mais que, do deliberado em 
Plenário seja cientificada a família enlutada, através de 
seu Pai: José Amâncio, Mãe: Neide Caldeira, Gerson, 
irmãos, sobrinhos e demais parentes, à Rua: Goiás, 
nº 616, Bairro Jardim São Paulo, transmitindo-lhes ao 
mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste 
Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.

-VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, para que 
seja parabenizado o mesmo pela realização da Avaliação 
(peneira) em Avaré no campo municipal, o evento esse 
que teve a presença dos renomados ex-jogadores de 
futebol, Sr. Clodoaldo Aguiar e Sr. Claudecir Aguiar, ambos 
representando a empresa JDW SPORTS CONSULTORIA 
ESPORTIVA.   A avaliação (peneira) foi realizada no dia 
26-02-2022 e não teve nenhum custo financeiro para os 
inscritos, a avaliação foi totalmente gratuita, a secretaria 
municipal de esportes forneceu aos avaliados e para toda 
equipe envolvida Kits alimentação contendo duas frutas, 
bolacha e água mineral, além de aguas distribuídas 
aleatoriamente.   A avaliação contou com a participação 
de várias cidades da região e o resultado da mesma 
foi favorável a cinco jogadores: Matheus Henrique dos 
Santos Rodrigues, João Miguel Silvestre Ferreira, e 
os atletas de Avaré, Carlos Henrique da Silva Santos, 
Rafael Kenji Cordeiro Miyahira, Roger Paula Almeida.  Os 

meninos irão para uma nova avaliação junto a empresa: 
JDW SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA.

-para que encaminhe ao departamento competente o 
mesmo, solicitando para que a Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços analise a possibilidade de executar o 
conserto do muro lateral do C.S.U (CENTRO SOCIAL 
URBANO), o mesmo já foi solicitado pela diretoria do 
órgão citado a cima, no local está difícil conter a entrada 
inesperada de pessoas não autorizadas, o diretor do 
C.S.U alega que já está sentindo falta de alguns objetos 
que eram de propriedade do Órgão, peço com máxima 
urgência que seja feito o reparo necessário do muro. 
Peço também ao órgão competente que possa nos 
dar uma solução sobre o assunto, pois os munícipes e 
principalmente o diretor do Órgão citado a cima aguardam 
uma resposta desse vereador.

Lázaro Cardoso Filho

-para que estude a possibilidade junto ao setor 
competente, em promover e/ou continuar com parceria 
junto à Secretaria da Administração Penitenciária do 
Estado de São Paulo (SAP), com intuído de disponibilizar 
mão de obra de reeducandos do Centro de Ressocialização 
de Avaré (CR) para auxiliar no trabalho de roçadas pelas 
ruas do município.

-para que dentro das possibilidades contratuais 
requeira junto à empresa SUMA BRASIL – SERVIÇOS 
URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A, responsável pela 
coleta de lixo em Avaré, a colocação de mais lixeiras 
do tipo contêineres em locais estratégicos da cidade, 
tendo em vista que o número disponibilizado atualmente 
é insuficiente para atender a demanda em locais onde 
ocorrem grande concentração de público, por exemplo, 
como as feiras livres.

-Que sejam oficiados VOTOS DE PARABENIZAÇÕES 
a todas as mulheres avareenses, pela passagem do 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER, comemorado 
anualmente em 8 de março, destacando que a data 
celebra as muitas conquistas femininas ao longo dos 
últimos séculos, mas que também serve como um alerta 
sobre os graves problemas de gênero que persistem em 
todo o mundo.
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Leonardo Pires Rípoli

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e 
dispensadas as formalidades regimentais, que seja 
oficiado o Excelentíssimo Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, para que através do setor competente 
da Municipalidade o seguinte esclarecimento: - Quais 
providências serão tomadas, em relação à estrutura do 
“Farol Panorâmico” do Camping Municipal?  Durante 
o Carnaval, estive visitando o local, e fui questionado 
por munícipes, a respeito da conclusão, ou a retirada 
da mesma. A referida obra está parada há anos, e a 
estrutura está totalmente enferrujada, colocando em risco 
os turistas que visitam o Camping Municipal.

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e 
dispensadas as formalidades regimentais, que seja 
oficiado o Excelentíssimo Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, para que através do setor competente 
da Municipalidade o seguinte esclarecimento:  - Quais 
providências serão tomadas, em relação a total falta 
de iluminação nos acessos de entrada e saída, (nas 
proximidades do viaduto Hélio Cruz Pimentel), onde se 
localizava os antigos lagos?  O referido local, fica na 
principal entrada de nossa cidade, e após a finalização 
das obras de duplicação da SP-255, e a construção 
das novas alças de acesso, o mesmo se encontra sem 
nenhuma iluminação, prejudicando e colocando em risco 
os pedestres e motoristas que por ali passam no período 
noturno. Que seja encaminhada ao Grupo CCR SP Vias 
uma cópia desse requerimento.

Luiz Claudio da Costa

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e 
dispensadas as formalidades regimentais, que seja 
oficiado o Excelentíssimo Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, para que oficie o setor competente da 
municipalidade, mais precisamente a área de serviços no 
sentido de realizar imediatamente os reparos das ruas 
que compõe o Bairro Ponta dos Cambarás e adjacentes, 
principalmente as Ruas Araruama, Taiti, Miami, Parati, 
Waikiki, Jurumirim, e Rua Costa Azul, estas localizadas 
no Bairro Ponta dos Cambarás. Justificativa: 

O presente requerimento é uma reivindicação 
constante dos moradores, pois nesse período de chuvas, 
as denominadas ruas ficam praticamente intransitáveis, 
prejudicando principalmente a locomoção de alunos, fluxo 

de moradores, serviço de coleta de lixo, dentre outros, 
conforme fotos em anexo.

Magno Greguer

- para que realize a contratação de Dentista 
Endodontista especialista em canal para nosso município.

-para que realize o estudo da instalação de uma 
lombada na Rua Welington de Paula Assis Nº11, Bairro 
Vila Operária pois no local existe a Escola Municipal 
Orlando Cortez.

-para que providencie o corte de uma árvores de médio 
porte que está atrapalhando a iluminação dos moradores 
e deixando o local escuro na Rua Caetano Luchesi , Nº 
2063 Bairro Vila Martins 3.

-que providencie a poda de uma arvore que está 
encostando nos fios de alta tensão e prejudicando a parte 
da iluminação pública, localizada a AV Gilberto Filgueiras 
Nº 1734

-para que providencie o corte ou supressão de uma 
árvore de grande porte na Avenida Pinheiro Machado 
em frente ao Nº1177. Conforme morador, já existe a 
autorização da citada secretaria para a execução deste 
pedido, pois está atrapalhando a passagem de pedestres, 
prejudicando a iluminação e trazendo risco aos moradores 
do local.

Maria Isabel Dadário

-Que seja oficiado o Centro Universitário Sudoeste 
Paulista, para que o Reitor Dr. Alexandre José Braga 
Chaddad, juntamente com seu corpo Docente, possa 
pensar na possibilidade de oferecer aos alunos de Direito 
para fins de Atividades Complementares e de forma 
interdisciplinar os assuntos apresentados nesta Casa de 
Leis, comparecendo as sessões em datas determinadas 
pela própria Instituição de Ensino.  Justificativa: sabemos 
que a formação desses alunos é de suma importância 
para a nossa sociedade. O curso que escolheram reflete o 
interesse na verdade e na justiça, portanto a necessidade 
de gerar profissionais para inter-relacionar-se, serem 
participativos, e agentes politicamente ativos em nossa 
sociedade se tornou fundamental.

-Que seja oficiado o Faculdade Eduvale de Avaré, para 
que o Presidente Mantenedor Claudio Mansur Salomão, 
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juntamente com seu corpo Docente, possa pensar na 
possibilidade de oferecer aos alunos de Jornalismo e de 
Direito para fins de Atividades Complementares e de forma 
interdisciplinar os assuntos apresentados nesta Casa de 
Leis, comparecendo as sessões em datas determinadas 
pela própria Instituição de Ensino.  Justificativa: sabemos 
que a formação desses alunos é de suma importância 
para a nossa sociedade. O curso que escolheram reflete o 
interesse na verdade e na justiça, portanto a necessidade 
de gerar profissionais para inter-relacionar-se, serem 
participativos, e agentes politicamente ativos em nossa 
sociedade se tornou fundamental.

-Que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré que considere a possibilidade para que 
através do setor competente, que realize a instalação 
de faixa de pedestres no final da Avenida Major Rangel, 
sentido Bairro Ipiranga. 

-Que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré que considere a possibilidade para que 
através do setor competente, que efetue o nivelamento 
da rua que fica em frente a Praça Juarez Tavora, entre os 
números 2294 ao 2300, pois existe o acumulo permanente 
de água, danificando o asfalto e prejudicando o fluxo de 
carros e pedestres.


		2022-03-11T19:02:03+0000
	MUNICIPIO DE AVARE:46634168000150 1




