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Leis
Leis

Lei n° 2.661, de 31 de maio de 2022.

(Regulamenta  e  disciplina  a
colocação de caçambas coletoras
de entulho nas vias públicas do
município  de Avaré e  da outras
providências.)

Autoria: Ver. Roberto Araújo (Projeto de Lei nº
102/2022)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da
Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,

Faço  saber  que  a  Câmara  Municipal  da  Estância
Turística de Avaré aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Artigo 1º - O artigo 1º e o parágrafo único da Lei nº
1.473/2011 passam a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 1º - Ficam obrigadas as empresas locadoras de
caçambas (coletoras de entulho) a colocar adesivo reflexivo
ou tinta refletiva nas quatro faces das caçambas e número
de identificação de cada unidade.

Parágrafo único - Os adesivos ou as pinturas deverão
ser  reluzentes  e  com dimensão mínima de 0,30 x  0,10
metro, fixados nas quatro faces da caçamba.

Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de maio de
2.022.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

...........................................................................................................
Lei n° 2.662, de 31 de maio de 2022.

(Dispõe sobre a alteração da Lei
nº  1290/2009  e  adota  outras
providências)

Autoria:  Mesa  Diretora  (Projeto  de  Lei  nº
110/2022)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da
Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,

Faço  saber  que  a  Câmara  Municipal  da  Estância
Turística de Avaré aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica acrescentada a alínea “d” no artigo 3º
da Lei nº 1290/2009.

Art. 3º - ...
(...)
“d”  –  Fica  determinado,  nos  termos  da  Lei,  que  a

denominação  e/ou  redenominação  de  Próprios  (Prédios
Públicos) Estaduais,  Federais e Municipais,  no âmbito do
Município  da  Estância  Turística  de  Avaré,  serão  feitos
através de Decreto Municipal, pelo Chefe do Executivo.

Art. 2º. Fica revogada a Lei nº 1.871/2015.
Art.  3º.  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua

publicação,  aplicando-se  seus  efeitos  a  partir  de  1º  de
janeiro de 2022.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de maio de
2.022.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

...........................................................................................................

PODER LEGISLATIVO
Poder Legislativo

Atos Legislativos
Atos Legislativos

Indicações
Indicações

Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré

INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRESENTADOS NA
SESSÃO ORDINÁRIA EM 31 de MAIO de 2022

INDICAÇÕES
Carla Cristina Massaro Flores - 2ª Secretária

-para  que  através  do  departamento  competente
providencie  “OPERAÇÃO TAPA BURACOS”  na  Rua  Nicola
Pizza e demais vias da Vila Martins III.

-para  que  através  do  departamento  competente
providencie  inscrição  da  cidade  de  Avaré  no  PROJETO
CIDADE LIMPA desenvolvido em parceria com a TV Tem, ou
ainda, implante no município um projeto semelhante que
possa servir a população periodicamente.

-para  que  através  do  departamento  competente
providencie limpeza no terreno (área verde) localizado na
confluência da Rua Fernando de Moraes com Rua da Colina
– no Bairro Jardim Paulista.

-para  que  através  do  departamento  competente
providencie  ampla  divulgação  sobre  a  possibilidade  de
jovens  e  adolescentes  tirarem  o  documento  conhecido
como ID JOVEM.

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

possibilidade de criar em nossa cidade a Caixa do Aedes
Aegypti do Bem, que é a solução mais simples e segura no
controle biológico do Mosquito da Dengue. Considerando
que, para controlar os casos da dengue, a Empresa Oxitec
desenvolveu uma tecnologia em que edita geneticamente
os mosquitos Aedes Aegypti e os libera no Meio ambiente, o
que garante a redução local da espécie. Fundada em 2002
pela  agência  de  inovação  da  Universidade  de  Oxflor,  no
Reino Unido, a iniciativa está presente há anos no Brasil.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
estudos da possibilidade de implantar Campanhas na Zona
Rural em defesa dos animais silvestres.

Justificativa  –  De  acordo  com  dados  do  Sistema  de
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Informações Florestais do Estado de São Paulo os animais
silvestres além da caça e do tráfico ilegal há alguns animais
que são mortos de maneira cruel e mais recorrente: repteis,
anfíbios e aracnídeos. Entendemos que todos animais ainda
que  peçonhentos  ou  venenosos,  possuem seu  papel  no
ecossistema.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
estudos da possibilidade da implantação de um Banco de
Leite Humano e Posto de Coleta de Leite Humano em nossa
cidade.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
limpeza no bueiro da Rua Acre/Bairro Centro ao lado do
número 1655 que está coberto de mato.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  tomem
providências em caráter de urgência em relação ao enorme
buraco  com  acúmulo  de  água  existente  na  Rua  da
Colina/Bairro  Colina  Verde  confluência  com  a  Rua  Rodolfo
José Paulo Keller.

-por meio do setor competente, para que providencie
recapeamento  asfáltico  em  toda  a  extensão  da  Rua
Musa/Bairro Vila Rio Novo, que está com inúmeros buracos,
causando transtornos e prejuízos a todos que passam pelo
local.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
estudos  de  viabilidade da  criação de  um Campanha de
Conscientização sobre lixo eletrônico, criando pontos para o
correto descarte.  No Brasil,  existem os postos coletores,
mercados  e  revendedores  de  produtos  eletrônicos  que
aceitam os lixos elétricos e eletrônicos. E isso, graças à
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), aprovada em
2010,  que  lançou  obr igações  que  devem  ser
compartilhadas por todos os setores da sociedade. Por isso
se  faz  necessário  uma  Campanha  de  Conscientização,
criando locais específicos para este fim.

informativos  sobre  a  violência  contra  à  mulher  em
todos os prédios públicos do Município.

-por meio do setor competente, para que providencie
limpeza em uma casa abandonada que está com muito
mato na Rua Acre/Bairro Centro ao lado do nº 1756.  A
finalidade  da  indicação  é  evitar  focos  do  mosquito  Aedes
Aegypti, pensando na saúde de todos.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
estudos de viabilidade de vedação de aquisição de copos
descartáveis  produzidos  de  Petróleo  destinados  ao
consumo de bebidas no âmbito da Administração Pública.
Os produtos descartáveis produzidos a partir de derivados
de petróleo são consumidos com mais frequência a cada
dia.  Quando utilizados  de  forma coerente  podem trazer
benefícios às atividades humanas. No entanto, o consumo
excessivo e indiscriminado de tais produtos descartáveis os
tornaram um passivo ambiental. Recipientes utilizados nas
atividades  cotidianas  têm  sido  substituídos,  sem
necessidade,  por  objetos  de  plástico  descartável.  Um
exemplo  disto  são  os  copos  e  garrafas  plásticas
descartáveis. Segundo a Associação Brasileira de Empresas
de Limpeza Pública e  Resíduos Especiais  (ABRELPE)  são

utilizados 720 milhões de copos descartáveis por dia no
Brasil.

-por meio do setor competente, para que providencie
limpeza/retirada  de  matos  em  entulhos  depositados
inadequadamente na Rua Rodolfo José Paulo Keller/Bairro
Colina Verde ao lado do nº 579.

-por meio do setor competente, para que providencie
retirada de entulhos/lixos na Rua Benedito Ailton Camilo de
Souza/Bairro Conjunto Brasil Novo.

-por meio do setor competente, para que construção de
Sistema  de  escoamento  de  águas  pluviais  em  alguns
pontos críticos de nossa cidade.

-por meio do setor competente, para que providencie
escriturários para as Escolas do Município.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  estude  a
criação de um Projeto e Construção de um Jardim Sensorial
em Avaré. Um Jardim Sensorial, além de ser um espaço que
oferece bem-estar e lazer, é um ambiente composto por
boa variedade de plantas e estruturado com o propósito de
oferecer, aos visitantes estímulo aos cinco sentidos (tato,
visão, olfato, paladar e audição), uma vez que permite às
pessoas  tocarem nas  plantas  para  sentir  suas  texturas,
formas e aromas. É destinado à comunidade em geral e,
também, às pessoas com limitações físicas (pessoas cegas,
com baixa visão e cadeirantes).

-por meio do setor competente, para que providencie a
substituição  da  lâmpada  queimada  na  Rua  Ciro  de
Júlio/Bairro Vila Jussara Maria em frente ao número 39.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  viabilize
contratação do exame Laringoscopia pelo SUS em nosso
Município.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
l impeza  e  desassoreamento  do  Lago  Ber tha
Bannwart /Bairro  Brabância.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
Campanha  de  Conscientização  da  importância  de  todos
ajudarem  na  limpeza  e  conservação  dos  logradouros
públicos de nossa cidade, o que beneficiará a todos.

-por meio do setor competente, para que providencie
edificação  de  muro  no  CRAS  IV/Bairro  Jardim  Presidencial.
Considerando  que,  atrás  do  Centro  de  Referência  de
Atendimento à Saúde fica um campinho de futebol e à noite
é totalmente escuro e o prédio do CRAS IV foi vulnerável à
furtos.

-por meio do setor competente, para que realize estudo
da  possiblidade  de  realizar  pavimentação  em  toda  a
extensão da Avenida Gilberto Filgueiras.

Considerando  que,  a  referida  Avenida  está  com
inúmeros buracos, necessitando de reparos; Considerando
que, a mesma tem grande fluxo de veículos e os munícipes
reclamam do descuido com a via e solicitam providências.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  estude  a
possibilidade de enviar para esta Casa de Leis Projeto para
regulamentar o piso salarial dos Agentes Comunitários da
Saúde e agentes de Combate as Endemias. Considerando
que, com a aprovação dos Deputados além do piso salarial
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de R$2.424,00 para os ACS e ACE foi garantido também
adicional de insalubridade e aposentadoria especial.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
estudos no sentido de controlar a infestação de pombos nas
escolas do nosso Município.

Tal indicação se faz necessário pois mães de alunos
relatam que algumas quadras de escolas estão lotadas de
pombos  e  colocando  em  risco  à  saúde  dos  alunos.
Considerando  que,  as  fezes  ressecadas  dos  pombos,
espalhadas pelo, podem ser inaladas e causar doenças.

-por meio do setor competente, para que providencie a
recuperação do leito carroçável da Rua Musa/Bairro Vila Rio
Novo em gente ao número 2509.

-por meio do setor competente, para que providencie
limpeza na frente da residência nº 691 da Rua Silvio Pepe
Filho/Bairro Vila Jussara Maria.

-por  meio  do  setor  competente,  realize  estudo  no
sentido de reforçar a sinalização viária nos bairros de nossa
cidade.

-por  meio  do  setor  competente,  por  meio  do  setor
competente, para que em conformidade com a legislação
vigente  notifique  o  proprietário  do  terreno  localizado  na
Rua Ciro de Júlio/Bairro Vila  Jussara Maria em frente ao
número 200, para que realize limpeza e manutenção do
mesmo.

-por  meio  do  setor  competente,  por  meio  do  setor
competente, para que em conformidade com a legislação
vigente  notifique  o  proprietário  do  terreno  localizado  na
Rua  dos  Expedicionários/Bairro  Alto  da  Colina  ao  lado
número 136, para que realize limpeza e manutenção do
mesmo.

-por  meio  do  setor  competente,  por  meio  do  setor
competente, para que em conformidade com a legislação
vigente  notifique  o  proprietário  do  terreno  localizado  na
Rua Nelson Evangelista do Prado/Bairro Camargo em frente
ao número 288, para que realize limpeza e manutenção do
mesmo.

-por  meio  do  setor  competente,  por  meio  do  setor
competente, para que em conformidade com a legislação
vigente  notifique  o  proprietário  do  terreno  localizado  na
Rua Sergio Gonçalves Chaddad/Bairro Colina da Boa Vista
ao  lado  do  número  65,  para  que  realize  limpeza  e
manutenção do mesmo.

-por  meio  do  setor  competente,  por  meio  do  setor
competente, para que em conformidade com a legislação
vigente  notifique  o  proprietário  do  terreno  localizado  na
Rua Silvio Pepe Filho/Bairro Vila Jussara Maria em frente ao
número 651, para que realize limpeza e manutenção do
mesmo.

-por  meio  do  setor  competente,  por  meio  do  setor
competente, para que em conformidade com a legislação
vigente  notifique  o  proprietário  do  terreno  localizado  na
Rua Armando de Oliveira Garcia/Bairro Alto ao lado número
675,  em frente  a  Praça  dos  Pioneiros,  para  que realize
limpeza e manutenção do mesmo.

-por  meio  do  setor  competente,  por  meio  do  setor

competente, para que em conformidade com a legislação
vigente  notifique  o  proprietário  do  terreno  localizado  na
Rua da Colina/Bairro  Colina Verde ao lado número 752,
para que realize limpeza e manutenção do mesmo.

-por  meio  do  setor  competente,  por  meio  do  setor
competente, para que em conformidade com a legislação
vigente  notifique  o  proprietário  do  terreno  localizado  na
Rua da Colina/Bairro Colina Verde em frente ao número
568, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.

-por  meio  do  setor  competente,  por  meio  do  setor
competente, para que em conformidade com a legislação
vigente  notifique  o  proprietário  do  terreno  localizado  na
Rua Iaras/Bairro Vila Jussara Maria em frente ao número 51,
para que realize limpeza e manutenção do mesmo.

-por  meio  do  setor  competente,  por  meio  do  setor
competente, para que em conformidade com a legislação
vigente  notifique  o  proprietário  do  terreno  localizado  na
Rua Padre Maurício/Bairro Vila Jussara Maria em frente ao
número 645, para que realize limpeza e manutenção do
mesmo.

-por  meio  do  setor  competente,  por  meio  do  setor
competente, para que em conformidade com a legislação
vigente  notifique  o  proprietário  do  terreno  localizado  na
Rua Padre Maurício/Bairro Vila Jussara Maria em frente ao
número 685, para que realize limpeza e manutenção do
mesmo.

Carlos Wagner Januário Garcia
-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao

Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito Municipal, para que envie para essa Casa de Leis o
Projeto de Lei regulamentando o Piso Salarial dos Agentes
Comunitários  de  Saúde  e  Agentes  Comunitários  de
Combate às Endemias – ACS e ACE, em conformidade com
a Emenda Constitucional Nº 120 promulgada no último dia
5 de maio de 2022 regulamentando os vencimentos desses
profissionais não inferior a 2 (dois) salários mínimos.

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

sentido de providenciar a INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE
VELOCIDADE na Rua Adelino Augusto Ferreira,  no Bairro
Vila São Luiz.

-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente  no
sentido  que  tome  providências  quanto  fazer  reforma,
cobertura e adequação (colocação de tabela para basquete,
redes nas traves, rede para voleibol e bolas) em quadra
poliesportiva no Bairro Alto.

-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente  no
sentido  de  providenciar  os  REPAROS  NECESSÁRIOS  nas
luminárias existentes no Costa Azul.

-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente  no
sentido  de  providenciar  os  REPAROS  NECESSÁRIOS  nas
luminárias existentes no Bairro Vila Jardim, principalmente
na Avenida Brasília, nº 920.

-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente  no
sentido de providenciar a INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE
VELOCIDADE na Rua Carvalho Pinto, no Bairro Vila Cidade
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Jardim.
-novamente  solicito  para  que  o  órgão  competente

(SECRETARIA  DE  TRANSPORTES  E  SERVIÇOS)  analise  a
possibilidade de fazer a manutenção adequada em toda
extensão da Av. João Silvestre, Bairro: Distrito Industrial.

No local citado a cima os caminhões estão encontrando
dificuldades  para  entrar  nas  dependências  para  fazer  as
entregas de matérias prima, e até mesmo os funcionários
que trabalham nas mais de vinte empresas instaladas no
Distrito  industrial  sofrem  para  chegar  em  seu  local  de
trabalho. Peço urgentemente para que o órgão competente
vá até o local e tome as medidas cabíveis solucionando o
problema.

-novamente  solicito  para  que  o  órgão  competente
analise a possibilidade de fazer a instalação de uma placa
de pare na Rua Bastilio Ovidio Tardivo esquina com a Rua
Vital Pereira de Andrade, Bairro Jardim São Paulo. No local
já aconteceu vários acidentes e a pintura de “pare” no chão
já está apagada, a solução possivelmente seja a instalação
de uma placa de PARE no local.

Peço urgentemente para que o órgão competente vá
até o  local  e  tome as  medidas cabíveis  solucionando o
problema.

-novamente  solicito  para  que  o  órgão  competente,
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  TRANSPORTES  E  SERVIÇOS
através  do  Sr.  Secretário  CESAR  AUGUSTO  LUCIANO
FRANCO  MORELLI,  analise  a  possibilidade  de  fazer  a
instalação  de  uma  placa  de  indicação  “DISTRITO
INDUSTRIAL”,  no  local  a  entrada para  o  mesmo e  uma
estrada sem a pavimentação, os fornecedores e clientes
quando  chegam ao  final  da  Av.  Dico  Mercadante  ao  invés
de entrarem para o distrito industrial, passam reto por falta
de  sinalização.  Peço  urgentemente  para  que  o  órgão
competente vá até  o  local  e  tome as  medidas cabíveis
solucionando o problema.

-novamente  solicito  para  que  o  órgão  competente,
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  TRANSPORTES  E  SERVIÇOS
através  do  Sr.  Secretário  CESAR  AUGUSTO  LUCIANO
FRANCO  MORELLI  E  O  DEMUTRAM  (DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE TRANSITO) analisem a possibilidade de fazer
a instalação de um redutor de velocidade (LOMBADA) na
Rua Francisco Medaglia, próximo a escola Orlando Cortez,
no Bairro Vila Operária. Na mesma a um fluxo muito alto de
veículos, motoristas de carros e motocicletas transitam por
ali em alta velocidade podendo ocasionar acidentes, visto
que há uma rotatória nas proximidades e já ouve vários
acidentes no local. Peço para que o órgão competente vá
até o  local  e  tome as  medidas cabíveis  solucionando o
problema.

-novamente  solicito  para  que  o  órgão  competente
analise a possibilidade de fazer a instalação de um redutor
de velocidade (lombada) na Rua Óleo, no Bairro Jurumirim.
Na  mesma  a  um  fluxo  muito  alto  de  veículos,  ali  várias
crianças  ficam  no  local  (na  calçada)  mas  o  risco  de  um
acidente e muito alto. Peço urgentemente para que o órgão
competente vá até  o  local  e  tome as  medidas cabíveis

solucionando o problema.
-novamente  solicito  novamente  para  que  o  órgão

competente SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E
SERVIÇOS  através  do  Sr.  Secretário  CESAR  AUGUSTO
LUCIANO  FRANCO  MORELLI ,  para  que  anal ise  a
possibilidade  de  fazer  a  instalação  de  um  redutor  de
velocidade  (lombada)  na  Rua  Martha  Rocha,  no  Bairro
Bonsucesso. Na mesma a um fluxo muito alto de veículos,
ali  várias  crianças  ficam no  local  (na  calçada)  mas  o  risco
de um acidente e muito alto. Peço urgentemente para que
o órgão competente vá até o  local  e  tome as medidas
cabíveis solucionando o problema.

-Através desse novamente solicito para que o órgão
competente (SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS)
analise a possibilidade de fazer o conserto de buracos na
rua Euclides da Cunha de fronte ao nº 14, no Bairro Jardim
São  Paulo.  No  local  a  vários  buracos  causando  a
insatisfação dos munícipes. Peço urgentemente para que o
órgão  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, após um
estudo técnico, a instalação de semáforos no cruzamento
da rua Félix Fagundes, com a rua Professor Arthur Eliseu de
Carvalho. Tal solicitação vêm de comerciantes e motoristas,
visto que o fluxo de veículos no referido local é muito alto,
e acidentes já ocorreram por ali, além do risco oferecido
aos pedestres.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito Municipal, através do setor responsável, melhorias
na  sinalização  viária,  assim  como  pintura  de  faixa  de
pedestres, no cruzamento da Avenida Espanha, com a rua
Santa Madalena, no Jardim Vera Cruz. Por conta da falta de
sinalização,  os  pedestres  têm  dificuldades  e  total  falta  de
segurança  na  hora  de  atravessar  a  via,  que  tem um fluxo
muito alto de veículos.

-INDICO  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito Municipal, após um estudo técnico, a construção de
uma  praça  com  área  de  lazer  no  Bairro  Mário  Emílio
Bannwart.

Em visita  ao  Bairro,  e  também em contato  com os
moradores,  constatamos  total  falta  de  lazer  para  as
crianças e jovens do local.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito Municipal, através do setor responsável, o conserto
o parquinho, localizado na rua Carlos Eduardo Ferreira, no
Água  Branca  2.  Em  visita  ao  local,  e  contato  com  os
moradores, constatamos a falta de alguns brinquedos, e
outros  quebrados.  Não  havendo  a  possibilidade  do
conserto,  que  seja  realizada  a  troca  dos  mesmos.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
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Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito Municipal, através do setor responsável, melhorias
na  sinalização  viária,  no  cruzamento  da  Avenida  Major
Rangel, com o início da rua Piauí. O referido local conta com
semáforos, sendo muito movimentado. Mas por conta da
falta  de  sinalização,  os  pedestres  têm  dificuldades  e  total
falta de segurança na hora de atravessar a via.

Luiz Cláudio da Costa
-nos  termos  regimentais  vigentes  ao  Excelentíssimo

Senhor Prefeito Municipal, que seja oficiado o DEMUTRAN -
Departamento Municipal de Trânsito e Conselho Municipal
de Trânsito, para que implemente placas de sinalização na
PRAÇA JOÃO DE BARRO, no bairro RECANTO DOS BEM-TE-
VIS, indicando a mão correta para os veículos e ainda, um
redutor  de  velocidade “lombada”,  pois  por  ser  uma via
íngreme, os veículos transitam em excesso de velocidade, o
que  já  ocasionou  diversos  acidentes,  por  não  existir
NENHUMA sinalização no local.

Moacir de Lima
-para  que  através  do  Departamento  competente,

providencie  os  reparos  necessários  no  prédio  do  CSU
Centro  Social  Urbano,  uma  vez,  que  se  encontra  todo
danificado em virtude da ação do tempo. Segue em anexo
foto do citado local.

.REQUERIMENTOS
Carla Cristina Massaro Flores – 2ª Secretária

-que  seja  oficiado  à  Concessionária  CCR  SPVias,  para
que informe que esta Casa de Leis se existe projeto para
implantação  de  um  trevo  mais  seguro  na  altura  do
quilômetro  248  da  Rodovia  João  Mellão  (SP-255),  onde
existe um posto de gasolina

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 se está sendo realizado algum
estudo e/ou se já foi implantado Coleta Seletiva em nossa
cidade? Se positivo,  quais  as metas referentes a Coleta
Seletiva no Município? O Município possui Plano de Gestão
Integrada  dos  Resíduos  Sólidos?  Considerando  que,  de
acordo  com  a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  a
implantação  da  Coleta  Seletiva  é  dever/obrigação  do
Município.

-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 quais as providências que
estão sendo tomadas em relação à EMEB Salim Antônio
Curiati/Bairro  Vila  Martins,  em  relação  os  problemas
elencados abaixo.•Quadras da escola com muitos pombos
em razão de um buraco na cobertura;•Falta de funcionário
na cozinha;•Falta mais uma funcionária para o setor de
limpeza;•Falta escriturário;• Falta de material pedagógicos;
•  Falta  de  álcool  em  gel...Considerando  que,  a  escola
atende mais de 700 alunos e a falta de funcionários está
prejudicando  e  sobrecarregando  os  funcionários  que

trabalham na  mesma;  Considerando  que,  os  pais  estão
reclamando  que  seus  filhos  estão  chegando  em casa  com
as  roupas  sujas  de  fezes  de  pombo,  e  estão  muito
preocupados, pois como sabemos que pombos são vetores
de várias doenças. Dessa maneira, solicitamos providências
em caráter de urgência

-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  gasto  de  mais  de
R$1.300.000,00  com  medicamentos  nos  últimos  cinco
meses. Solicito a relação dos remédios comprados. Solicito
que  medidas  sejam  tomadas  para  resolver  a  falta  de
remédios.  Qual  o  prazo  para  solucionar  a  falta  de
medicamentos?

Quais remédios foram comprados com a dispensa de
licitação no valor  de R$ 569.186,55? Considerando que,
munícipes estão reclamando da falta de remédios em todas
as Unidades de Saúde e Pronto Socorro de nossa cidade.O
objetivo dessa propositura é mostrar a transparência em
relação aos gastos com o dinheiro público.

-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 ocorrência de descarte
irregular de material de construção civil, que está sendo
feita  na  Avenida  Vereador  Paulo  Fernando  Lopes
Ward/Bairro  Vila  Martins  III  em  frente  ao  número  570,
conforme podemos observar nas fotos em anexo. O Poder
Executivo  já  tem conhecimento  deste  fato?  Se  positivo,
quais medidas estão sendo tomadas para solucionar esta
situação? Considerando o exposto supracitado, o Município
possui  Plano Municipal  de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos  da  construção  civil  elaborado  e  implantado  de
acordo  com  a  Resolução  Conama  307/2002  e  suas
alterações?  Existe  equipamentos  para  transporte  e
destinação  destes  resíduos?  O  Município  possui
equipamento  para  fazer  a  trituração  dos  resíduos  da
construção civil?

-que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Senhor  Joselyr
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré e SABESP – Companhia de Saneamento
Básico  do  Estado  de  São  Paulo,  para  que  tomem
providências  em  caráter  de  urgência  em  relação  ao
vazamento de esgoto a céu abeto na Avenida Vereador
Paulo  Fernando Lopes Ward confluência  com a Rua Higino
Rotelli/Bairro Vila Martins III, como podemos observar nas
fotos que acompanham a propositura. Quais medidas estão
tomadas  para  sanar  este  sério  problema?  Considerando
que, o esgoto a céu aberto sendo lançado em via pública
deve se exigir  providências,  pois  a população não pode
ficar  suscetível  as  doenças  transmitidas  pela  ausência  de
tratamento  de  água  e  esgoto.  Muitos  microrganismos,
protozoários,  vírus,  bactérias  e  parasitas  tem  sua
proliferação  favorecida  pela  ausência  de  saneamento,  o
que acaba expondo os moradores próximos ao esgoto e a
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diversas enfermidades que podem ser fatal.
Hidalgo André de Freitas

-que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Sr.  JOSELYR
BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito Municipal, e também
ao  Secretário  Municipal  de  Agricultura,  para  que
ENCAMINHE a essa Casa de Leis CRONOGRAMA DE OBRAS
E MELHORIAS em nossas estradas rurais, tendo em vista
que devido à chuva os moradores, produtores rurais sofrem
com o atual estado dessas respectivas estradas. Várias são
as reclamações que chegam até esse vereador quanto a
dificuldade que esses moradores e produtores enfrentam a
anos, e ainda mais nessa época de chuva forte em nosso
município.  Vale  destacar  que  os  moradores  rurais,  e
produtores  rura is  merecem  a  atenção  dessa
municipalidade,  pois  também  são  pagadores  de  seus
impostos.

-que  seja  oficiado  ao  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE
SAÚDE,  Sr.  ROSLINDO  WILSON  MACHADO,  para  que
esclareça e informe a essa Casa de Leis quanto aos pontos
citados  abaixo.  Depois  de  conversar  com  diversos
munícipes,  e  ouvir  as  reclamações  e  solicitações,  quais
providências estão sendo tomadas para sanar a falta de
medicamentos  constante  em  nosso  Município?  Destaco,
que  é  inaceitável  que  a  população  sofra  com tamanho
descaso  desta  municipalidade,  não  só  com  a  falta  de
medicamento,  mas  também  com  a  demora  no
agendamento de consultas  nas  unidades de saúde,  não
deixando de esquecer da dificuldade que a população tem
em  relação  a  realização  de  diversos  tipos  de  exames
solicitados  durantes  os  atendimentos  médicos.  Qual  a
justificativa para a falta de medicação nos postos de saúde
e demais reclamações citadas acima?

-que seja oficiado a Mesa Diretora, para dar explicações
acerca do que segue:

Muitos internautas estão questionando os vereadores e
através  das  redes  sociais,  o  motivo  pelo  qual  foi
desabilitado os comentários nas redes sociais durante as
Sessões.  A  Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos,
conhecida  como  Pacto  de  São  José  da  Costa  Rica,
determina  acerca  da  liberdade  de  pensamento  e
expressão:  1-  Toda  pessoa  tem  direito  à  liberdade  de
pensamento e de expressão.  Esse direito compreende a
liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideais
de  toda  natureza,  sem  consideração  de  fronteiras,
verbalmente  ou  por  escrito,  ou  em forma  impressa  ou
artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.
[...]  Por  fim,  requer  que  os  comentários  sejam  habilitados
novamente na Sessões transmitidas pelas redes sociais.

.Jairo Alves de Azevedo
-que  seja  consignado  em  Ata  de  nossos  trabalhos

“VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” ao ALEXANDRE
FAUSTINO.  Pela  sua  conquista  de  VICE  CAMPEÃO  NO
CAMPEONATO  DE  VETERANOS  DE  JUDÔ,  o  evento  foi
realizado na cidade de Itapecerica da Serra. O evento ainda
contou com a participação de vários atletas consagrados na
modalidade,  Hélio  Maciel  de  Arruda  Junior  e  Ernesto

Vicentim Filho, todos os atletas que participaram do evento
c i t ado  ac ima  merecem  vo tos  de  ap lausos  e
parabenizações.

-para  que  analisem  a  possibilidade  de  fazer  a
integração de uma escolinha de futebol no bairro CAMPING
MUNICIPAL DE AVARÉ SP,  tendo em vista que no bairro
citado a cima já existe um campo de futebol (SUIÇO), onde
as  crianças  e  adolescentes  já  utilizam do  mesmo  para
jogarem  seu  futebol  como  lazer  de  fim  de  semana,  as
crianças  e  adolescentes  sonham  em  ter  uma  pessoa
capacitada  com  conhecimentos  na  área  para  se
espelharem  e  terem  uma  maior  motivação  no  esporte.
Ainda ressalto  que mesmo o  campo de futebol  (SUIÇO)
sendo no  bairro  CAMPING MUNICIPAL  DE AVARÉ SP,  irá
integrar jovens de toda a redondeza como COSTA AZUL,
VIVENDA  DO  SOLEMAR,  ILHA  VERDE  E  MORADORES
RURAIS,  na  análise  dessa  solicitação,  levando  em
consideração que talvez a disponibilidade dos profissionais
para atuação no local citado a cima nessa propositura seja
limitada, requeiro para que seja ao menos disponibilizado
um  profissional  (PROFESSOR)  uma  vez  por  semana  para
acompanhar,  orientar  e  disciplinar  o  jovens  no  esporte
(FUTEBOL).

Luiz Cláudio da Costa
-que  seja  oficiada  a  empresa  Auto  Parque  do  Brasil

Empreendimentos e Serviços, para que informe a essa Casa
de Leis, qual o motivo não vem sendo cumprido os horários
de atendimento na sede da empresa durante a semana,
tendo em vista que as informações obtidas por usuários,
constatou-se que o horário de funcionamento do escritório
da  empresa  durante  a  semana,  são  realizados  até  as
17h00.  Todavia,  de  acordo  com  o  oficio  n°  118/18,  a
empresa informou a  esta  Casa de Leis  que a  partir  de
02/04/2018,  concordava  com  alteração  do  horário  para
atendimento disponibilizado aos usuários até as 17h30m, o
que não vem acontecendo atualmente.

-que  seja  oficiada  a  Secretaria  de  Saúde,  através  de
seu Secretário, para que informe a essa Casa de Leis, qual
o motivo da inexistência das novas placas de sinalização de
atendimento  Preferencial  e  Prioritário  com  inserção  do
símbolo dos autistas, conforme Lei Municipal n°2.507 de
junho de 2021, tendo em vista que na UBS - Unidade Básica
de Saúde “Dr. Aristides Guerra de Aguiar”, não encontra-se
afixada essas novas placas, bem como, em outras UBS.

Magno Greguer
-para que realize a limpeza da extensão da calçada da

Rua  Armando  Silveira,  Bairro  Terras  de  São  José,  entre
outras do mesmo bairro.

-para  que  realize  o  estudo  da  construção  de  uma
canaleta entre o Cruzamento da Rua Armando Silveira e a
Rua Maria Gabriela Pedroso Bairro Terras de São José, pois
no local está empossando água.

-para que realize o estudo de uma lombada ou redutor
de  velocidade  na  Rua  Armando  Silveira,  Nº150  Bairro
Terras de São José.

-para  que  realize  o  estudo  de  uma  canaleta  para
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escoamento  da  água  entre  o  Cruzamento  da  Rua  Prof.
Oscar Villaça e a Rua Antonio Claudio Bairro Duílio Gambini.

-para  que  realize  o  estudo  da  construção  de  uma
canaleta entre o cruzamento da Rua Prof. Oscar Villaça com
a travessa José L.Cruz, Bairro Duílio Gambini.

Moacir de Lima
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de

profundo  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  HÉLIO
CUNHICHIRO  HIRAY

-seja  oficiado  ao  Prefeito  Municipal,  Senhor  Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que informe a esta Casa de
Leis  como  está  a  situação  do  município  perante  o
Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), pois, para
que  possamos  reivindicar  recursos  financeiros  junto  à
esfera  federal  entre  outras  ações  é  necessária  que  a
municipalidade  esteja  em  dia  com  suas  obrigações,  e
quando isso não ocorre o Poder Legislativo fica impedido de
contribuir  para  com  o  Poder  Executivo  na  garantia  de
transferências  voluntárias  de  recursos  pela  União;
celebração  de  acordos,  contratos,  convênios  ou  ajustes
entre outros benefícios.

-seja  oficiado  ao  Prefeito  Municipal,  Senhor  Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que informe a esta Casa de
Leis sobre a possibilidade de conceder espaço físico (área
ou imóvel) à Associação dos Apicultores e Meliponicultores
de Avaré e Região - A.A.M.A.R.E., entidade fundada em 8 de
setembro  de  2018  com  objetivo  de  reunir  esses
profissionais  de  Avaré  e  Região  e  fortalecer  assim  este
importante setor produtivo, conforme cópia anexa do ofício
endereçado  ao  Executivo  e  que  também  chegou  ao
conhecimento deste Poder Legislativo, ao qual a remetente
solicita apoio.
...........................................................................................................
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