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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 05 de

SETEMBRO de 2022
MOÇÕES DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES

Roberto Araújo- Vice Presidente e outros
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos “MOÇÃO

DE APLAUSOS” a Senhora MARIA APARECIDA FERRAZ PERA,
Supervisora  do  Departamento  de  Recursos  Humanos  e
Gestão de Pessoal da Prefeitura Municipal de Avaré, que
vem  desempenhado  um  excelente  atendimento  à
população  de  Avaré.

Requeiro  ainda,  que  as  parabenizações  sejam
estendidas  aos  demais  servidores  do  setor  de  recursos
humanos e ao Prefeito Municipal Jô Silvestre.

Requeiro mais, que seja realizada em sessão ordinária
ainda  a  ser  definida,  ato  de  homenagem a  Senhora  Maria
Aparecida Ferraz Pera, para outorga de Diploma de Honra
ao Mérito convidando-a para a solenidade

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos “MOÇÃO
DE APLAUSOS” a Senhora ATENÉIA FERREIRA, Assistente
Técnico  do  Departamento  de  Trânsito  da  Prefeitura
Municipal de Avaré, que vem desempenhado um excelente
atendimento à população de Avaré. Requeiro ainda, que as
parabenizações sejam estendidas aos demais servidores do
setor  de  trânsito  e  ao  Prefeito  Municipal  Jô  Silvestre.
Requeiro  mais,  que  seja  realizada  em  sessão  ordinária
ainda a ser definida, ato de homenagem a Senhora Atenéia
Ferreira,  para  outorga  de  Diploma  de  Honra  ao  Mérito
convidando-a para a solenidade.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos “MOÇÃO
DE APLAUSOS” ao Senhor MARCIO APARECIDO BERTONI,
chefe  de  equipe  de  transporte  escolar  da  Prefeitura
Municipal de Avaré, que vem desempenhado um excelente
atendimento à população de Avaré. Requeiro ainda, que as
parabenizações sejam estendidas aos demais servidores do
transporte  escolar  e  ao  Prefeito  Municipal  Jô  Silvestre.
Requeiro  mais,  que  seja  realizada  em  sessão  ordinária
ainda a ser definida, ato de homenagem ao Senhor Marcio
Aparecido Bertoni, para outorga de Diploma de Honra ao
Mérito convidando-o para a solenidade.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos “MOÇÃO
DE APLAUSOS” ao Senhor MARCELO ALVES GÓES, chefe de
sinalização de trânsito da Prefeitura Municipal  de Avaré,
que  vem  desempenhado  um  excelente  atendimento  à
popu lação  de  Avaré .  Reque i ro  a inda ,  que  as
parabenizações sejam estendidas aos demais servidores do
setor  de  trânsito  e  ao  Prefeito  Municipal  Jô  Silvestre.
Requeiro  mais,  que  seja  realizada  em  sessão  ordinária
ainda a ser definida, ato de homenagem ao Senhor Marcelo
Alves Góes, para outorga de Diploma de Honra ao Mérito
convidando-o para a solenidade.

Jairo Alves de Azevedo e outros
-que  seja  consignado  em  ata  dos  nossos  trabalhos

“MOÇÃO DE APLAUSOS” aos organizadores da 3ª etapa do
torneio regional A.C.P.S.A. - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES
DE  PÁSSAROS  SILVESTRES  DE  AVARÉ.  O  torneio  foi
realizado  em  Avaré,  no  ESPAÇO  GARIBALDI,  no  último
domingo, dia 04/09/2022. A 3ª etapa do torneio regional
teve  como  destaque  várias  categorias,  contando  com
espécies  diferentes  de  pássaros  silvestres,  dentre  eles:
TRINCA FERRO FIBRA, COLEIRO FIBRA, CANÁRIO DA TERRA
FIBRA, AZULÃO FIBRA. No torneio só puderam se inscrever
e  participar  da  disputa  os  criadores  associados  e
devidamente cadastrados no IBAMA, em situação regular e
com  aves  devidamente  registradas  no  SISPASS.  Sendo
assim,  esta  Câmara  Municipal,  reconhecendo  os  feitos
dessa renomada associação de criadores de pássaros, vem
à público apresentar esta singela homenagem de MOÇÃO
DE APLAUSOS, como forma de expressar gratidão por tudo
que vem realizando pelo esporte em Avaré.

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

realizado  pelo  CENTRO PEDAGÓGICO E  ADMINISTRATIVO
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  –  CPAEE.  CPAEE  é  um Centro
Pedagógico  e  Administrativo  da  Educação  Especial,  que
tem como propósito administrar a parte pedagógica das
crianças  com  algum  tipo  de  deficiência,  casando  a
legislação  específica  e  a  parte  científica  de  cada  caso.  O
Centro Pedagógico e Administrativo da Educação Especial
foi criado em fevereiro de 2021, e no decorrer do ano, o
projeto foi ganhando organicidade. Duas coisas orgânicas
para se ter bastante clareza: na área de TEA, a escolha
técnica foi por ABA (referencial técnico metodológico para
atender  as  crianças  com  TEA  em  Avaré).  Diante  dos
desafios que se tem vivido hoje, quando se realiza esse tipo
de  trabalho,  demonstrando  qual  a  via  correta  de
procedimento,  se  está,  necessariamente,  tirando  as
pessoas da sua zona de conforto, o que resulta em embates
por desconhecimento.

INDICAÇÕES
Flávio Eduardo Zandoná – Presidente

-para que, através do setor competente, providencie
iluminação na estrada de acesso a Fundação Padre Emilio
Immos,  localizada  na  chácara  Vera  Cruz,  nº  135.
Justificativa:  este  vereador  foi  procurado  por  munícipes
para que fosse solicitado a instalação de iluminação na
referida  estrada,  tendo  em  vista  que  os  acolhidos  da
Fundação, os funcionários e assistentes passam pelo local
também no período noturno e que sem a devida iluminação
esse trajeto torna-se perigoso pela falta de visibilidade.

Roberto Araujo – Vice Presidente
-para  que  estude  a  possibilidade  de  implantar  uma

LOMBADA na Av. Salim Antonio Curiati, próximo ao número
927 – Bairro: “Jardim Brasil”, com a finalidade de melhorar
o  trânsito,  pois  os  veículos  estão  trafegando  em  alta
velocidade  por  aquela  via  pública,  podendo  ocasionar
acidentes.
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-para  que  através  do  Departamento  Competente,
providencie a edificação da calçada ( passeio público ) em
um pequeno trecho na Rua Lineu Prestes, paralela à linha
do trem, ao lado do recuo ali já existente. Segue foto em
anexo do citado local.

Ana Paula Tiburcio de Godoy – 1ª Secretária
-para que através da Secretaria competente, estude a

possibilidade de criar um campo de futebol no bairro do
Costa Azul.

-para  que  através  do  departamento  competente,
verifique  a  possibilidade  de  passar  a  máquina  e  jogar  um
caminhão  de  pedras  para  minimizar  os  transtornos
causados  pelo  vazamento  de  água,  na  rua  Alameda
Fortaleza  n°69,  Bairro  Costa  Azul  I,  notifique  também  a
SABESP,  para analisar  se  existe  vazamento de água na
referida via.

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

melhorias  na PISTA DE SKATE “JOSÉ RODRIGO SUMAN”,
localizada  na  Avenida  Misael  Euphrásio  Leal,  pois  são
muitas  as  reivindicações  de  usuários  que  pedem  ao
Executivo  manutenção  periódica  nessa  pista  que  é
praticamente a única da cidade utilizada para prática da
modalidade.para que através do setor competente elabore
lei municipal para a viabilização de instalação do sinal 5G
em Avaré.

-para  que  através  do  setor  competente  providencie
melhor recape asfáltico no cruzamento das ruas Tiradentes
com  Antônio  Gomes  Amorim,  na  Vi la  Mart ins  I I
(proximidades da Praça João Valente),  onde a Operação
Tapa-buracos esteve na semana passada.

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

melhorias e manutenção constante no Bairro Camargo, tais
como:  Recapeamento  asfáltico  em toda a  extensão das
Ruas João Batista Dalcim e José Bruno. Limpeza em toda
extensão  da  Rua  José  Bruno.  Limpeza,  manutenção  e
arborização do Parque Ecológico Professora Terezinha de
Freitas.  Instalação  de  Placas  Indicativas  com nome das
ruas, segundo moradores algumas placas foram retiradas e
não foram substituídas. Limpeza e manutenção nas áreas
verdes,  que  estão  cobertas  de  mato  e  entulhos,
contribuindo  para  proliferação  de  insetos  e  animais
peçonhentos, prejudiciais à saúde.

-por meio do setor competente, para que providencie
limpeza  do  córrego  que  passa  no  fundo  da  Rua  José
Vicente/Bairro Alto, conforme podemos observar nas fotos
que  acompanham  a  propositura.  Considerando  que,
moradores da referida via que residem aonde o córrego
atravessa reclamam da falta de limpeza e do mato alto,
pois  está  contribuindo  para  proliferação  de  insetos  e
animais peçonhentos, que estão invadindo as residências,
colocando  em  risco  à  saúde  de  todos.  Essa  vereadora
esteve no local e detectou a gravidade da situação.

-por meio do setor competente, para que realizem as
seguintes ações:

Efetuar  Operação  Cata  Treco  nos  bairros  com mais
índices  de  foco  do  Mosquito  Aedes  Aegypti,  conforme
indicadores do setor da Vigilância Sanitária.

Desenvolver  Campanhas  Oficiais  com  crianças  e
adolescentes das Escolas Municipais  objetivando abordar
temas associados à Prevenção do Combate do Mosquito
Aedes Aegypti.

Desenvolver através da Secretaria Municipal do Bem-
Estar Social e CRAS programas de orientação as famílias
carentes com a realização de vistorias em suas residências
antes de fornecer recursos e assistência, visando esclarecer
os  cuidados  para  evitar  criadouros  do  mosquito  Aedes
Aegypti. Solicito também que seja constituída uma equipe
formada com todas as Secretarias Municipais e Vigilância
Sanitária para adoção de estratégias e divulgação de ações
que  promovam o  combate  do  mosquito  Aedes  Aegypti,
transmissor  de várias  doenças,  para melhor  combater  e
fiscalizar os focos deste mosquito.

-por meio do setor competente, para que implemente o
Mutirão  da  Saúde  para  redução  das  filas  de  espera  para
exames e cirurgias em nossa cidade.

Tendo em vista,  que as  demandas por  atendimento
carecem de um longo período de espera, principalmente na
área das especialidades, causando assim transtornos aos
munícipes que dependem da Rede Pública. Considerando
que, o Município de Jaguariúna por exemplo, recentemente
implementou  um sistema  de  trabalho  com mutirões  de
atendimentos  que  segundo  informações  vinculadas  na
imprensa,  zerou  a  fila  de  espera  que  trouxe  alívio  aos
munícipes e tranquilidade para a Secretaria Municipal da
Saúde. Dessa forma, sugiro a realização de estudos para
que esse Programa de Mutirão da Saúde seja implementado
com urgência em nosso Município, para que a medida do
possível as filas para estes atendimentos sejam eliminadas
e que a manutenção desses atendimentos, aconteçam de
forma mais tranquila e sem acúmulos.

-por meio do setor competente, para que viabilize a
criação de um Selo de Certificação de Vistoria Veicular nos
Ônibus Escolares e da Saúde do Município. Considerando
que,  a  vistoria  veicular  é  um  item  fundamental  nos
transportes  coletivos,  pois  garante  a  segurança  no
transporte  dos  usuários  e  cumpre  as  normas  de
regulamentação de cada categoria do transporte público e
deve ser realizada periodicamente em todos os veículos da
frota  cadastrados  na  cidade,  seguindo  as  normas  e
especialidade de cada categoria do transporte municipal.
Justifica-se  a  propositura,  pois  a  manutenção  preventiva
dos veículos proporciona além da segurança no trânsito, a
redução  da  emissão  de  poluentes,  a  diminuição  do
consumo de combustível e o risco de quebra inesperada. As
vistorias  veiculares  garantem  que  as  manutenções
preventivas  estejam em dia  e  o  não  cumprimento,  das
mesmas  afetam  diretamente  a  segurança  dos  veículos,
podendo colocar em risco a vida dos motoristas, alunos,
pacientes.

Carlos Wagner Januário Garcia
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-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  que  sejam  notificadas  as  empresas
responsáveis pelos cabos de telefone e internet instaladas
junto a rede elétrica para que façam a devida manutenção
na rua Dona Carmen Dias Faria, defronte ao antigo prédio
do  supermercado  DiSolé,  em  razão  de  que  foi  verificado
que alguns cabos estão pendurados e consequentemente
estão  causando  riscos  à  segurança  dos  pedestres  que
transitam pelo local.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  que  sejam  notificadas  as  empresas
responsáveis pelos cabos de telefone e internet instaladas
junto a rede elétrica para que façam a devida manutenção
na rua Alagoas com a rua Anacleto Pires, em razão de que
foi  verificado  que  alguns  cabos  estão  pendurados  e
consequentemente estão causando riscos à segurança dos
pedestres e aos veículos que transitam pelo local.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  que  através  da  Secretaria  de
Transportes e Serviços seja providenciado o devido reparo
da Rua Albania com a Avenida Benedito Carlos D’ Agostini,
em razão de um buraco que surgiu no leito carroçável da
via, comprometendo a segurança viária e das pessoas que
por ali transitam.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  que  através  da  Secretaria  de
Transportes e Serviços seja providenciado o devido reparo
da Rua Geraldo José Silvestre com a rua Manoel Aguilar, em
razão de um buraco que surgiu no leito carroçável da via,
comprometendo a segurança viária e das pessoas que por
ali transitam.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  que  através  da  Secretaria  de
Transportes e Serviços seja providenciado o devido reparo
por toda extensão da Rua Wilson Sábino Godoi, em razão
de  um  buraco  que  surgiu  no  leito  carroçável  da  via,
comprometendo a segurança viária e das pessoas que por
ali transitam.

Hidalgo André de Freitas
-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente  no

sentido verifique o estudo de construção de uma quadra de
“beach tennis” e de vôlei de areia/futevôlei no Município de
Avaré-SP.

-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente  no
sentido de reavaliar a sinalização na Rua Vital Pereira de
Andrade com a Rua José Collela, no bairro São Judas. Além
de ser mão dupla, as ruas citadas têm movimento intenso
de  veículos  e  pedestres  nesse  local.  Os  moradores
próximos alertaram este Vereador, que a sinalização está
inadequada, causando diversos acidentes na área.

-para  que  providencie  a  construção  de  calçadas  no

trecho  de  área  verde  existente  na  Avenida  Governador
Mario Covas entre as 2 partes da Vila Jatobá, tendo em
vista que moradores desse Bairro se utilizam dessa via para
transitarem. Sendo importante a presente indicação, que
tem por objetivo evitar a ocorrência de acidente naquela
localidade. Destaco, que esse vereador juntamente com os
moradores do bairro estivemos há vários meses juntos no
paço  municipal  em  reunião  com  o  senhor  Prefeito
Municipal, reivindicando além da construção de calçadas no
trecho já  citado,  como também a limpeza constante de
lotes e áreas verdes, recapeamento da Avenida Governador
Mario Covas, e estudando a possibilidade de colocação de
redutores  de  velocidades  ou  radares.  Também,  a
intervenção junto aos Correios para que correspondências
sejam entregues diariamente no bairro.

-Através desse solicito para que o órgão competente
analise a possibilidade de fazer a roçada e limpeza em todo
o Bairro Plimec. No bairro citado a cima os munícipes estão
com problemas de bichos peçonhentos entrando em sua
residência por conta do mato em volta de suas casas, peço
urgentemente para que o órgão competente vá até o local
e tome as medidas cabíveis solucionando o problema.

-Através desse solicito para que o órgão competente
(SECRETARIA  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS)  anal ise  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.

-para  que  encaminhe  ao  Demutran  (Departamento
Municipal de Transito ao Comutran (Conselho Municipal de
Transito) e a (Secretaria de Obras e Serviços), para que os
órgãos citados a cima analisem a possibilidade de fazer a
instalação  de  um  redutor  de  velocidade  (lombada)  de
fronte a CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ, mesma localizado
na  Av.  Gilberto  Filgueira  nº1631,  no  local  os  veículos
passam em alta velocidade pondo em risco as pessoas que
fazem a travessia da rua a pé. Peço para que aos órgãos
competentes vá até o local e faça a análise da situação
com a máxima urgência e para que o responsável nos de
um parecer sobre essa situação.

-solicito através desse para que o órgão competente
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  TRANSPORTES  E  SERVIÇOS
analise a possibilidade de fazer o conserto buracos em toda
extensão da Av: Donguinha Mercadante, no Bairro Jardim
Paineiras, pois os buraco estão de forma exagerada, peço
urgentemente para que o órgão competente vá até o local
e tome as medidas cabíveis solucionando o problema, pois
os munícipes aguardam uma resposta desse vereador.

-Através desse solicito para que o órgão competente
analise a possibilidade de fazer a roçada e limpeza em todo
o  Bairro  Jardim  Paineiras.  No  bairro  citado  a  cima  os
munícipes  estão  com problemas  de  bichos  peçonhentos
entrando em sua residência por conta do mato em volta de
suas  casas,  peço  urgentemente  para  que  o  órgão
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competente 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 sinalização viária,  no cruzamento das ruas Valdomiro
Dias de Camargo com a Benedito Ailton Camilo de Souza,
na  Brabância.  No  referido  local,  acidentes  e  até  um
atropelamento foram registrados.

Luiz Cláudio da Costa
-que  seja  oficiado  o  DEMUTRAN  -  Departamento

Municipal  de  Trânsito  e  Conselho  Municipal  de  Trânsito,
para  que  implemente  placas  de  sinalização  na  Rua
América, mais precisamente na bifurcação que se encontra
em referida via, pois os veículos transitam em excesso de
velocidade, o que já ocasionou diversos acidentes, por não
existir sinalização no local.

-seja  oficiado  o  DEMUTRAN  -  Departamento  Municipal
de Trânsito  e  Conselho Municipal  de  Trânsito,  para  que
implemente através de um estudo técnico, um redutor de
velocidade - lombada na entrada do loteamento do Royal
Park, pois nessas imediações, devido a entrada e saída de
veículos do loteamento e a falta de sinalização de solo, os
condutores  abusam  da  velocidade,  e  da  forma  que  se
encontra  podem ocorrer  a  qualquer  momento  acidentes
graves e atropelamentos de transeuntes.

Magno Greguer
-para  que  realize  o  estudo  da  instalação  de  uma

lombada  ou  redutor  de  velocidade  na  Rua  Dias  Cintra,
Nº240 Bairro Vila Jardim.

Maria Isabel Dadário
-indicando a necessidade de ajuste da depressão na

Rua da Colina confluência a Praça Nylcéa Guércio Scigliano.
-indicando  a  necessidade  de  realizar  o  ajuste  da

depressão na Rua Tenente Apiaí nº 832, na Vila Jussara
Maria. Indico também a colocação de placa de sinalização
A-19/depressão na pista.

-indicando  a  necessidade  de  realizar  a  limpeza,  a
colocação de lixeiras e placa de sinalização “Proibido Jogar
Lixo” na Praça dos Pioneiros, pois a mesma está servindo
como descarte de lixo e entulho.

-indicando a necessidade de tapar buracos e realizar o
nivelamento em toda extensão da Rua Armando de Oliveira
Garcia, no Bairro Jardim Primavera.

-indicando  a  necessidade  de  correção  da  rampa de
acessibilidade da UBS do Distrito de Barra Grande.

.REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

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

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

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

CASTILHO  FERNANDES
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de

profundo pesar pelo falecimento do Senhor BENEDITO LEME
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de

profundo pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ CARLOS
PIRES

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  OSVALDO
BORGES

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  MANOEL
MOREIRA PIRES

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

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  OLINDA
RAMOS DE OLIVEIRA

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  LAZARA
APPARECIDA NEGRÃO

Flávio Zandoná – Presidente
-Votos de profundo pesar pelo falecimento do sr. José

Luiz de Camargo
-Votos  de  Aplausos  e  Parabenização  ao  cientista

avareense,  sr.  Rafael  Ferraz  Bannitz  pela  publicação de
artigo que ajuda a combater a obesidade e diabetes

-votos de aplausos e parabenização a empresa Tenda
Atacado,  que  no  dia  01  de  setembro  realizou  sua
inauguração  no  município.  O  empreendimento  gera  250
empregos diretos, além de outros 250 indiretos, merecendo
todo o respeito, apoio e votos de boas-vindas.

-o Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através
do setor competente, responda a esta Casa de Leis sobre a
possibilidade da realização da reforma da Fonte Luminosa
do Largo São João. Justificativa: A Fonte Luminosa do Largo
São  João  é  um dos  principais  pontos  de  lazer  da  área
central do nosso município, servindo como atração para os
munícipes  e  turistas,  contribuindo  até  mesmo  para  o
movimento comercial da cidade. Sendo assim, visando o
turismo  e  lazer  é  de  grande  valia  e  importância  sua
reforma.

Roberto Araujo – Vice Presidente
-seja  oficiado  o  Conselho  Municipal  de  Trânsito  para

que estude a possibilidade de implantar uma LOMBADA na
Av. Salim Antonio Curiati, próximo ao número 927 – Bairro:
“Jardim  Brasil”,  com  a  finalidade  de  melhorar  o  trânsito,
pois os veículos estão trafegando em alta velocidade por
aquela via pública, podendo ocasionar acidentes.

Carla Cristina Massaro Flores – 2ª Secretária
-Dispõe  sobre  a  possibilidade  em  promover  a

Campanha  de  Multivacinação  nas  Escolas  da  Rede
Municipal  de  Ensino.

Adalgisa Lopes Ward
-Solicito  informações  referente  ao  tempo  médio  de

espera  entre  o  agendamento  de  consul tas  de
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especialidades  médicas  e  seu  efetivo  atendimento  em
nosso Município.

-Solicito  informações  sobre  o  descarte  de  resíduos
sólidos provenientes da construção civil.

-Solicito informações sobre a análise da água do Lago
Bertha Bannwart,  e sobre a aquisição de tilápias para o
Torneio de Pesca que será realizado no dia 08 de setembro
de 2022.

-Solicito informações sobre a implantação do Sistema
Hórus  –  Sistema  Nacional  de  Gestão  de  Assistência
Farmacêutica no Município.

-Solicito  informações  sobre  a  possibilidade  de
implantação  de  vagas  especiais  em  frente  ao  Centro
Odontológico, localizado na Rua Sérgio Bernardino nº 1182.

Hidalgo André de Freitas
-Requer  informações  da  Secretaria  de  Saúde  e  do

Prefeito  Municipal,  sobre  quais  atitudes  estão  sendo
tomadas  referente  a  falta  de  fórmula  infantil  tipo  AR,
insulina Xultophy e Lantus e medicamento forxiga 10mg no
posto de saúde.

-Requer  informações  da  Secretaria  de  Indústria,
Comércio,  Ciência  e  Tecnologia,  bem  como  o  Prefeito
Municipal,  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre  sobre  os
terrenos que tem para doação no Município de Avaré-SP.

-Requer  informações  do  Prefeito  Municipal,  Joselyr
Benedito Costa Silvestre, sobre o controle de frotas veículos
destinados  ao  uso  administrativo  do  Poder  Executivo
Municipal.

Leonardo Pires Ripoli
-ASSUNTO:  Dispõe  sobre  Informações  sobre  a

pavimentação do Bairro Terras de São José. 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, através do setor responsável, o
seguinte  esclarecimento:  Qual  o  cronograma  para  a
finalização das obras de pavimentação do Bairro Terras de
São José?

Constantemente somos questionados por moradores e
comerciantes, ansiosos em ter o bairro 100% pavimentado.

-ASSUNTO:  Dispõe  sobre  Informações  referente  a
construção  da  creche  no  Bairro  Terras  de  São  José.
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, através
do setor responsável, o seguinte esclarecimento:

-No mês de Fevereiro do corrente ano, foi divulgado
pelo  Executivo,  a  assinatura  do Termo de Compromisso
com  o  FNDE  (Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da
Educação), visando a construção de uma creche no Bairro
Terras de São José,  no valor  de R$ 3,2 milhões.  Sendo
assim,  já  existe  um cronograma em relação a essa tão
importante obra? O referido bairro padece nessa questão.

Luiz Cláudio da Costa
-Solicito  ao  DEMUTRAM  verificar  a  possibilidade  do

fechamento da Rua Alfredo José Alves, no quarteirão do
n°1260 (Congregação Paraíso), na data de 11 de setembro
de 2022, para receber um ônibus equipado com consultório
odontológico, que fará parte do “Projeto Lucas”.

Magno Greguer
-PORTÃO ABERTO POSTOS SAÚDE

Maria Isabel Dadário
-a possibilidade de instalar playground (parque infantil)

na  rua  Elizabete  Jesus  Freitas  confluência  na  rua  dos
Expedicionários.

-a possibilidade da criação de uma ‘Coordenadoria de
Saúde  Animal’.  Tal  departamento  é  essencial  para
gerenciar  assuntos  específicos  da  causa  animal,  além  de
possibilitar que a Secretaria da Agricultura trate apenas de
assuntos  específicos  da  área.  Requeiro  ainda,  na  forma
regimental, do deliberado que seja encaminhado ciência a
todas as ONGs e protetores, que cuidam da causa animal
no município.

-solicitando que informe à esta Casa de Leis, quantas
são  e  quais  campanhas  de  conscientização  em  saúde
pública  fazem  parte  dos  calendários  oficiais  no  âmbito
municipal,  estadual  e  federal.

-a  possibilidade de se incluir  nos  projetos  de novas
praças  e  na  revitalização  dos  demais,  a  instalação  de
comedouros  e  bebedouros  para  animais  que  por  ali
passarem.

-solicitando que envie à esta Casa de Leis cronograma
de eventos,  palestras  e  outros  que  serão  realizados  na
oportunidade do Outubro Rosa.
...........................................................................................................

5Estância 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/

		2022-09-08T19:39:44+0000
	MUNICIPIO DE AVARE:46634168000150 1




