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Decreto nº 6.776, de 14 de abril de 2.022

(Revoga  o  Decreto  Municipal  nº
6.685,  de  21  de  fevereiro  de
2022, dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito do
Município  da  Estância  Turística  de  Avaré,  no  uso  das
atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:
Art. 1º - Fica expressamente revogado o Decreto n°

6.685, de 21 de fevereiro de 2022, o qual dispõe sobre a
utilização de campos municipais de várzea.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de abril de
2022.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

...........................................................................................................
Decreto nº 6.777, de 14 de abril de 2022.

(Dispõe  sobre  nomeação  de
Secretário  Municipal.)

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

DECRETA:
Art igo  1º.  F i ca  nomeado  para  o  cargo  de

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, nos termos do
Anexo III, da Lei Complementar nº 126, de 02 de junho de
2010, alterada através da Lei Complementar nº 277, de 27
de  janeiro  de  2022,  o  Sr.  CARLOS  ROBERTO  DOS
SANTOS, a partir de 18 de abril de 2022.

Artigo 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 14 de abril de

2022.
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito
...........................................................................................................

PODER LEGISLATIVO
Poder Legislativo

Atos Legislativos
Atos Legislativos
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Indicações

Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré

MOÇÕES, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 11 de

ABRIL de 2022
MOÇÕES DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES

Hidalgo André de Freitas e outros
-MOÇÃO  DE  APLAUSOS  E  PARABENIZAÇÕES  AOS

JOGADORES  E  JOGADORAS  DE  VÔLEI  DA  EQUIPE  DA
ASSOCIAÇÃO  DOS  FUNCIONÁRIOS  DA  POLÍCIA  CIVIL  DE
AVARÉ-SP (AFPCA)  PELA PARTICIPAÇÃO NAS OLÍMPIADAS
DE MANDURI-SP.

-Marcelo José Ortega e outros
-MOÇÃO DE APLAUSOS a 67ª Subseção da Ordem dos

Advogados do Brasil  (OAB) DE Avaré, pela realização da
palestra sobre AUTISMO E INCLUSÃO

Maria Isabel Dadário e outros
-que  seja  consignado  em  Ata  de  nossos  trabalhos

VOTOS  DE  APLAUSOS  E  PARABENIZAÇÕES  À  PIZZARIA
DANDY, fundada por Celma Morangoni e Clóvis Morangoni
em 09/04/2002. Localizada no bairro Brabância, há vinte
anos  a  Pizzaria  Dandy  se  destaca  pelo  profissionalismo,
oferecendo  qualidade  em  seus  serviços  e  gerando
empregos,  sendo digno de tal  reconhecimento  por  toda
nossa sociedade.

INDICAÇÕES
Roberto Araujo- Vice- Presidente

-para  que  através  do  Departamento  competente,
providencie em caráter de URGÊNCIA a limpeza de mato
alto  em  toda  extensão  do  Bairro  São  Rogerio  I  e  II.
Importante  destacar,  que  devido  ao  mato  alto,  está
havendo a proliferação de animais peçonhentos nocivos à
saúde.

-para  que  através  do  Departamento  competente,
providencie em caráter de URGÊNCIA a limpeza de mato
alto  em  toda  extensão  do  Bairro  Camargo.  Importante
destacar,  que  devido  ao  mato  alto,  está  havendo  a
proliferação de animais peçonhentos nocivos à saúde.

Ana Paula Tiburcio de Godoy- 1a Secretária
-para que através da secretaria SEMADS, articule junto

com  a  Secretaria  Nacional  da  Assistência  Social  do
Ministério  da Cidadania  um Kit  para  o  Conselho Tutelar
Municipal;  um kit  que  contem:  um veículo  sedam com
cadeira  para  crianças,  cinco  computadores,  uma
impressora multifuncional, um refrigerador, um bebedouro,
uma smart tv ´50`e um ar condicionado portátil, para uso
do  Conselho  Tutelar  Municipal,  a  fim  de  melhor  atender
nossas  crianças  e  adolescentes.

-para  que  através  do  departamento  competente,
realize obras como operação tapa-buracos, na extensão da
rua Samuel Wainer, localizado no bairro Brabância, visto
que o buraco está defronte a uma garagem, dificultando a
entrada e saída dos veículos. Os munícipes têm reclamado,
pois  esta  via  trata-se  também de  grande  fluxo  de  transito
escolar e de veículos particulares onde os pais que levam
seus  filhos  para  escola.  Sendo  que  este  buraco  está
atrapalhando  o  transito  podendo  ocasionar  acidentes
graves.

Carla Cristina Massaro Flores- 2ª Secretária
-providenciar a limpeza de uma área verde localizada
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na  confluência  das  ruas  Mato  Grosso  com  Travessa  São
João, terreno que se encontra murado conforme mostra a
foto anexa, porém se trata de lote pertencente à Prefeitura
e que se encontra tomado pelo mato o que vem causando
reclamações e transtornos aos vizinhos adjacentes.

-para  que  através  do  Departamento  competente,
providencie  em caráter  de  URGÊNCIA  a  implantação  de
redutores  de  velocidade,  do  tipo  lombada,  bem  como
outras sinalizações como faixas de pedestres (reforça da
pintura)  e  placas  indicando  “ÁREA  ESCOLAR”  nas
imediações  das  escolas  FLAMBOYANT  e  EMEB  MARIA
PIERINA  DOMICIANO  SILVESTRE,  ambas  localizadas  na
Avenida  Carlos  Ramires,  uma  delas  (municipal)
recentemente  inaugurada

-para  que  através  do  Departamento  competente
providencie em caráter de URGÊNCIA os reparos na calçada
da PRAÇA NYLCEA GUERSO SCIGLIANO, no Bairro Alto da
Colina,  conforme  mostram  as  fotos  anexas  a  esta
propositura.

-para  que  através  do  Departamento  competente
providencie a limpeza e eventuais reparos ou restauros no
Relógio  de  sol  localizado  na  Praça  Juca  Novaes,  um
importante monumento histórico do município  idealizado
pelo escultor Fausto Mazzola e instalado em meados de
1958,  e  que  merece  maior  atenção  por  parte  da
municipalidade  no  que  diz  respeito  à  sua  conservação
através de manutenção periódica.

-para  que  através  do  Departamento  competente
providencie a revitalização completa do Largo São João,
principalmente  dos  monumentos  ali  existentes  como  a
Fonte Luminosa das Artes, O Monumento aos Pracinhas e o
Coreto,  importantes  atrações  turísticas  localizadas  na
principal praça central da cidade, outro ponto de grande
visitação  pública  diária,  principalmente  nos  finais  de
semana,  onde tradicionalmente famílias  se reúnem para
momentos de lazer e descontração.

Adalgisa Lopes Ward
-para que estudem a possibilidade de implantar uma

Academia ao Ar Livre no Bairro Alto do lado da quadra de
esporte coberta, em frente ao Posto de Saúde do Bairro
Alto. Justifica-se a propositura, atendendo à solicitação dos
moradores  do  referido,  que  pedem a  intercessão  dessa
vereadora junto ao Poder Executivo.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  em
conformidade  com  a  legislação  vigente  notifique  o
proprietário  do  terreno  localizado  na  Avenida  Getúlio
Vargas/Bairro Vila jardim ao lado do número 885, no qual o
mato  já  tomou conta  até  do  passeio  público,  para  que
realize limpeza e manutenção do mesmo.

Justifica-se a propositura, pois os terrenos devem estar
sempre  limpos  para  evitar  a  proliferação  de  insetos  e
animais peçonhentos e principalmente o mosquito Aedes
Aegypti,  pois  estamos  falando  da  Saúde  de  todos.
Cientifique-se  à  Sra.  Sueli  de  Fatima  Gomes  Pera,  na
Avenida  Getúlio  Vargas  nº  885/Bairro  Vila  jardim.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  em

conformidade  com  a  legislação  vigente  notifique  o
proprietário  do  terreno  localizado  na  Avenida  Gilberto
Filgueiras/Bairro Alto da Colina ao lado do número 1414,
para  que  realize  limpeza  e  manutenção  do  mesmo.
Justifica-se  a  propositura,  pois  os  terrenos  devem  estar
sempre  limpos  para  evitar  a  proliferação  de  insetos  e
animais peçonhentos e principalmente o mosquito Aedes
Aegypti, pois estamos falando da Saúde de todos.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realizem
estudos  sobre  a  possibilidade  da  Criação  de  uma
Campanha Permanente de Equidade de Gênero e Combate
ao Machismo, nas Escolas da Rede Pública de Ensino do
Município.  A  propositura  tem  como  intuito  avançar  no
desenvolvimento  social  e  humano  da  cidade,  com  a
realização de Campanhas Permanentes na Rede de Ensino
Público Municipal sobre a igualdade de gênero e o combate
ao machismo. É importante a criação de políticas públicas e
programas municipais que conscientizem a sua população
sobre os mais variados temas, dentre os quais, a igualdade
entre homens e mulheres e o combate ao machismo. A
igualdade de gênero é capaz de tornar as sociedades mais
felizes e menos violentas. A afirmação é do sociólogo inglês
Jeff  Hearn,  em  entrevista  ao  site  espanhol  Rebelion  e
traduzido pelo Instituto Humanitas Unisinos. O britânico é
um estudioso da masculinidade e busca demonstrar o mito
do homem como catalisador do poder, tanto social como
político.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  estude  a
possibilidade de ampliar a captação da água da chuva. Tal
indicação tem a finalidade de ampliar  a  captação da água
pluvial é minimizar as enchentes de nossa cidade, para que
não haja prejuízo aos moradores que com as enchentes
prejudicam  suas  vidas,  perdem  móveis  de  ficam
desesperados  e  a  cidade  fica  alagada  com  sérios
problemas.

-por meio do setor competente, para que providencie
em caráter  de urgência um Psicólogo para o Centro de
Atenção Psicossocial. Justifica-se a propositura, pois o CAPS
é  uma  instituição  que  oferece  um  atendimento
interdisciplinar, composto por uma equipe multiprofissional
que  reúne  médicos,  assistentes  sociais,  psicólogos,
psiquiatras,  entre  outros  especialistas.

-para que estudem a possibilidade de construir Centros
Esportivos  para  nossos  jovens.  Justifica-se  a  propositura,
pois  nossos  jovens  estão  sem  local  aonde  possam  ter
momentos de lazer e interagir com outros jovens. Dessa
maneira tem seu tempo preenchido com esporte, cultura,
em outros.

-para que estudem a possibilidade de construir  ciclo
vias  em  nossa  cidade.  A  propositura  tem  como  finalidade
beneficiar  os  ciclistas  e  incentivar  a  prática  ao  esporte,
para que nossos munícipes possam usar mais este meio de
transporte.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
estudos  visando  à  realização  de  palestras  nas  Escolas
Públicas  Municipais,  com a  temática  da  Conscientização
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sobre  Autismo.  O  Dia  Mundial  da  Conscientização  do
Autismo,  ou  simplesmente  Dia  Mundial  do  Autismo,  é
comemorado em 02 de abril.

A data visa ajudar a conscientizar a população mundial
sobre  o  Autismo,  um transtorno do desenvolvimento do
cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo
o mundo. O Dia Mundial  de Conscientização do Autismo
poderá  trazer  para  as  salas  de  aula  dois  aspectos
importantes  para  o  desenvolvimento  dos  alunos:  o
conhecimento sobre uma condição de saúde e a inclusão
social. Os alunos poderão ser apresentados a aspectos do
autismo, suas características e a inclusão de pessoas com
autismo  na  sociedade,  as  atividades  de  produção
desenvolveram  habilidades  de  pesquisa,  organização,
trabalho em equipe e valores, as atividades poderão ser
conduzidas por professores de ciências, português, história,
línguas estrangeiras e pedagogos.

-para que em acordo com a Lei Municipal nº 332/1995,
notifique  os  proprietários  dos  terrenos  existentes  no
Balneário  Costa  Azul,  para  que  realizem  limpeza  e
manutenção  constante.  Justifica-se  a  propositura,  pois  a
falta  de  limpeza  e  manutenção  vem  causando  muito
transtorno a todos que moram e frequentam o local. Além
de estarem virando criadouro do mosquito Aedes Aegypti.

-para que realize estudos no sentido de ministrar Curso
gratuito  sobre  Criptomoedas  aos  munícipes,  mediante
convênio  não  oneroso.  A  presente  indicação  se  justifica
ante  a  necessidade de  incluir  os  munícipes  na  era  das
Finanças  Descentralizadas,  capacitando-os  para  novas
tecnologias e preparando- os para o mercado de trabalho.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
estudos no sentido de viabilizar a implantação da isenção
de taxa de inscrição em concursos públicos para mulheres
doadoras de leite materno. A presente indicação traz em
seu bojo a preocupação preventiva para com à saúde das
crianças recém-nascidas, haja vista, que o valor nutritivo do
leite materno é extremamente importante para a saúde dos
bebês e por isso a doação é de valor fundamental para
aumentar as chances de crianças prematuras se tornarem
saudáveis, ajudando na proteção contra infecções, diarréias
e alergias, além de nutri-las. Sem dúvida a doação de leite
materno da parte das lactantes é um ato humanitário e
merece ser reconhecida com recompensas simples como
esta  abordada  na  p resente  p ropos i tu ra .  Em
complementação  à  importância  da  ingestão/consumo do
leite materno nos primeiros dias de vida, em nosso país
existem 225 bancos de leite humano, com uma média de
45 bancos  de  leite  por  macrorregião  do  país,  inclusive,
dependendo do peso do recém-nascido,

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
mapeamento  dos  pontos  gritantes  de  enchentes  nossa
cidade.  Justifica-se  a  propositura,  pois  em nossa  cidade  já
fizemos  Audiência  Pública,  ouvimos  depoimentos  e
situações alarmantes dos moradores ao local de enchentes
e solicitam que o Poder Público resolva essa situação em
caráter de urgência.

-para que estudem a possibilidade da criação de uma
Escola  de  Música  com  vários  instrumentos,  incluindo
percussão,  canto,  dança  e  artes  em  geral.  Justifica-se  a
propositura, com a finalidade de estimular nossas crianças
e jovens, incentivando para a arte e valorizando a cultura.

-para  que  estudem  a  possibilidade  de  reformar  e
adequar  a  antiga  Estação  Ferroviária  da  Avenida  Major
Rangel.  Considerando  que,  poderá  ser  um  museu
ferroviário, com café no local e exposição de artesanato em
frente.

-para  que  realize  estudos  no  sentido  de  ensinar  os
jogos  de xadrez  e  dama em todas  as  Escolas  da Rede
Pública  de  nossa  cidade.  Justifica-se  a  propositura,  pois
estes  jogos  favorecem  a  saúde  mental  e  contribui  na
interação social e no entretenimento.

-por meio do setor competente, para que promova uma
Campanha  Educativa  “NEM  POR  UM  MINUTO”  de
conscientização sobre a importância de respeitar as vagas
de estacionamento para pessoas portadoras de deficiência
e idosos.

Justifica-se a propositura, pois nem todos respeitam as
vagas  preferenciais,  destinadas  aos  idosos  e  pessoas
portadoras de deficiência, mesmo a lei sendo transparente
na  definição  de  espaço  para  esse  grupo  de  pessoas,  há
necessidade de conscientização para que as vagas sejam
respeitadas. Na Campanha Educativa “Nem por um minuto”
sugiro que folhetos sejam distribuídos adesivos, banners,
outdoors,  dentre  outros,  para  garantir  que  o  direito  as
vagas exclusivas seja de fato respeitado.

-por  meio  do  setor  competente,  realize  estudos  de
viabilidade para a instalação de kits de primeiros socorros,
e  treinamento  quanto  às  técnicas  básicas  de  primeiros
socorros a fim de capacitar e orientar pelo menos 01 (um)
responsável nos clubes instalados no Município. A presente
solicitação tem por objetivo oferecer  aos munícipes,  em
especial as crianças, que frequentam diariamente os clubes
e  centros  esportivos  instalados  em  nossa  cidade,  um
ambiente bem equipado e seguro, além de garantir que os
responsáveis  pelo  espaço  estejam  capacitados  para
atendimento de eventuais acidentes dentro dos ambientes
supracitados.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realizem
estudos de viabilidade para criação de legislação municipal
para  a  implantação  de  “Parklets”  em  vias  pública  na
Estância Turística de Avaré. A presente indicação tem por
escopo atender às diversas reivindicações de comerciantes
de nossa cidade, que manifestaram o interesse de instalar
“parklets” em frente de seus estabelecimentos, a exemplo
do que já ocorre em várias capitais como São Paulo, Rio de
Janeiro,  Belo  Horizonte,  Goiânia,  Salvador,  Fortaleza,
Curitiba dentre outras, além de muitas cidades brasileiras
como,  Santos,  Jundiaí,  Blumenau,  Vila  Velha,  Bauru,
Campinas.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
estudos visando à realização de passeata, em data a ser
escolhida no mês de abril,  em alusão a Conscientização
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sobre  Autismo,  em  nossa  cidade.  De  acordo  com  a
Organização das Nações Unidas (ONU), o mês de abril é
marcado pela cor azul como uma forma de conscientizar as
pessoas sobre o  autismo.  Órgãos públicos,  organizações
não  governamentais  e  profissionais  de  saúde  se  dedicam
neste período a falar sobre o tema, que ainda é tabu para
muitos.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
estudos no sentido de criar em parceria com a iniciativa
privada  de  uma  plataforma  de  banco  de  dados  para
classificados  de  empregos  no  Município.  A  presente
proposta traz como objetivo o enfrentamento de um grande
desafio  na  atualidade,  isto  é,  a  procura  de  emprego.  Não
o b s t a n t e ,  o  m u n d o  e s t á  s i t u a d o  n a  e r a  d a s
comunicações/informações ou na era digital e a tecnologia
permite  diversas  formas  e  mecanismos  que  facilitam
nossas  vidas,  inclusive  para  quem  está  à  procura  de
emprego ou para as  empresas que estão buscando um
profissional.

Nessa vertente, na atualidade existem vários sites e
plataformas que facilitam oferecem vagas de emprego. No
entanto,  as  vantagens  dessas  buscas  online  dos  meios
digitais e sem a necessidade de ausentar-se de casa e se
locomover pela cidade. Contudo, tais sites e plataformas
cobram taxas de acessos, às vezes inviáveis, para quem
esta sem emprego.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
manutenção no toldo que existe na frente do prédio aonde
está instalado o Programa Bolsa Família CAD.

Considerando que, o toldo está rasgado, podendo cair e
machucar  as  pessoas  que  transitam  pela  via.  Dessa
maneira munícipes cobram providências.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que analise  o
envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a
instituição  do  “Programa  Juventude  do  Bem”  e  dando
outras  providências.  Diante  da  violência  que  vivemos,
quase à  beira  de uma guerra urbana sem precedentes,
urgindo esforços feitos pelo Governo para amenizar este
grave problema de formação educacional e de segurança
pública, entendemos que devemos educar e conscientizar
nossas crianças e jovens de forma a preservar o munícipe
de qualquer tipo de insegurança quando se deparar com a
questão da delinquência infanto-juvenil. Nossas crianças e
jovens estão à “mercê” dessa violência exacerbada que
tomou conta de nossa nação sob todos os aspectos e como
comprovamos recentemente através de agressões físicas
entre alunos e cometimento de crimes, inclusive dentro de
escolas,  amplamente  divulgado  pela  mídia  e  meios  de
comunicação.

-por meio do setor competente, para que estudem a
possibilidade de desenvolver no Município três projetos de
esporte educacional com bola, para crianças de 06 a 12
anos ,  que  vem  aux i l i a r  de  fo rma  pos i t i va  no
desenvolvimento, na formação e na interação dos alunos,
tornando-os  mais  participativos,  críticos,  dispostos,
solidários, responsáveis, humildes, honestos e respeitosos.

São  eles:  Formação  de  Professores  para  Basquete  não
competitivo; capacitação de professores com 16 horas e
curso.  Referido  projeto  tem  os  seus  fundamentos  nos
quatro pilares da educação (UNESCO/1999): aprender a ser,
aprender a conviver,  aprender a conhecer e aprender a
fazer. Cada pilar não é estanque em si mesmo, mas todos
se  complementam  para  compreendemos  a  direção  que
almejamos  para  o  desenvolvimento  a  direção  que
almejamos para o desenvolvimento humano das crianças e
adolescentes.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  para  que  fiscalizem  a  situação  de  uma
casa abandonada com mato alto, muitos bichos e o muro
corre o risco de desabar, existente na Rua Amazonas/Bairro
Santana ao lado do número 384.

Considerando que, moradores próximos ao local estão
apreensivos  que  o  muro  caia  machuque  gravemente
moradores circunvizinhos ou até as pessoas que passam
pela via. Dessa maneira solicitam providências em caráter
de urgência.

-para que realize limpeza e manutenção constante na
área  verde  existente  na  Rua  Mariângela  Pacheco
Silvestre/Bairro Água Branca III em frente ao número 157.
Justifica-se  a  propositura,  atendendo  à  solicitação  dos
moradores  circunvizinhos,  que  estão  muito  preocupados
com tal situação, pois o local está com mal cheiro, com
grande proliferação de insetos e animais peçonhentos que
adentram as residências, colocando em risco à saúde de
todos.

-, para que realizem estudos no sentido de melhorar o
Sistema de Saúde de nossa cidade, em relação as vagas de
internação.  Justifica-se  a  propositura,  com  a  finalidade  de
melhorar o Sistema de Saúde, favorecendo os pacientes
que  precisam  de  um  Sistema  de  Saúde  eficiente  e
humanizado.

-por meio do setor competente, para que providencie
em  caráter  de  urgência  um  Terapeuta  Ocupacional  de
Atenção  Psicossocial.  Justifica-se  a  propositura,  pois  os
pacientes  CAPS  precisam  com  urgência  desse  profissional
para atender a demanda do CAPS.

-para que estudem a possibilidade de implantar um Eco
Ponto  Eletrônico  para  descarte  exclusivos  para
equipamentos  eletrônicos.

-para que realize manutenção nos postes com suporte
de placas denominativas de ruas.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
estudos de viabilidade de ministrar curso de formação de
aplicadores  da  Terapia  ABA  aos  professores  da  Rede
Municipal  de  Ensino.  A  Terapia  ABA  envolve  o  ensino
intensivo e individualizado das habilidades necessárias para
que a  criança  autista  possa  adquirir  independência  e  a
melhor qualidade de vida possível. Dentre as habilidades
ensinadas  incluem-se  os  comportamentos  interferem no
desenvolvimento e integração do indivíduo diagnosticado
com autismo. Em recente decisão, um juiz autorizou que
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um pai pudesse sacar seus recursos do FGTS para arcar
com o tratamento do Transtorno do Espectro Autista de seu
filho. Apesar da boa intenção do juiz, especialistas na área
consideram que ela é inadequada.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
estudos  de  viabilidade  de  criação  de  uma  Campanha
Permanent  “Animal  Silvestre  não  é  Pet”.  A  presente
proposta é de cunho educativo e traz em seu bojo dar
maior visibilidade sobre Campanhas de Conscientização da
população  acerca  dos  animais  si lvestres  o  que
consequentemente  tem a  finalidade  de  diminuir  o  número
de animais silvestres criados em cativeiro ou comprados de
forma  ilegal  para  serem  usados  como  animais  de
companhia.-A  preocupação  pedagógica  da  presente
proposta encontra-se ancorada no disposto do art. 225 da
Constituição Federal que dispõe que: “Todos têm direito ao
meio  ambiente  ecologicamente equilibrado,  bem de uso
comum do povo e essencial  à  sadia  qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo e futuras gerações.”

-para que providenciem caráter de urgência a troca de
lâmpada na Rua Domingos Leon Cruz/Bairro Santa Mônica
em  frente  ao  número  171.  Justifica-se  a  propositura,
atendendo à solicitação dos moradores da referida via, que
estão  muito  apreensivos  e  inseguros  com  a  falta  de
iluminação.

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

Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito Municipal, para que através da Secretaria de Obras
e Serviços,  proceda-se a roçada ás margens do córrego
Água Branca, entre as Rua Bastos Cruz e Oscar de Oliveira,
no bairro Água Branca, em razão do mato alto que além do
péssimo  aspecto  visual,  tem  servido  de  criadouro  de
insetos  peçonhentos  que  estão  invadindo  as  casas  dos
moradores na redondeza.

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

sentido INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE na
Avenida Salim Antônio Curiati, com a máxima urgência.

-para  que  seja  feito  um  estudo  de  viabilização  de
construção de uma Creche no bairro Bannwart.

-para que atenda as reivindicações dos moradores dos
Bairros Vivenda do Solemar, Cambarás entre outros.

-para que determine com a MÁXIMA URGÊNCIA ao setor
competente a limpeza de toda ÁREA em torno da CRECHE
NADIME  CHIBANI  MARQUES,  localizada  na  Rua  Milton
Branco com a esquina Rua Antônio de Jesus, no bairro São
Rogério, tendo em vista o mato alto tomou conta do local.

-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente  no
sentido de providenciar com urgência a limpeza de todas as
áreas  verdes  localizadas  em  toda  extensão  da  Rua
Fernando Costa, Bairro Vila Jardim. Vale ressaltar que essas
áreas são de inteira responsabilidade do município.

-para  que  determine  ao  departamento  competente
real izar  obras  como  Operação  tapa-buracos  ou

Recapeamento  asfáltico  em  toda  a  extensão  da  Rua
Benedito Ailton Camilo de Souza, Conjunto Habitacional Dr.
Cecílio Jorge Neto

-para que determine com a MÁXIMA URGÊNCIA ao setor
competente a limpeza da ÁREA VERDE localizada no Bairro
Recanto  dos  Bem-te-vis,  tendo em vista  conforme fotos
apresentadas a esse Vereador na data de hoje, o mesmo se
encontra  abandonada,  com  muito  mato  a l to  e
aparecimento  de  animais  peçonhentos.

-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente  no
sentido de INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE
na Rua Isabel Cruz esquina com Rua Vera Cruz, no Bairro
Ipiranga, com a máxima urgência.

-para  que  determine  ao  departamento  competente
real izar  obras  como  Operação  tapa-buracos  ou
Recapeamento  asfáltico  em  toda  extensão  da  Avenida
Mário Covas.

-para  que  através  do  setor  competente  providencie
melhorias na ESTRADA DE TERRA QUE LIGA O BAIRRO VILA
JARDIM AO BAIRRO VILA MARTINS, uma vez que se encontra
em estado degradante, com muitos buracos ocasionados
pela ação do tempo.

-para  que  determine  ao  departamento  competente
real izar  obras  como  Operação  tapa-buracos  ou
Recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Maria
José Montebugnoli Haspani, Bairro Camargo.

-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 determine com a MÁXIMA URGÊNCIA ao setor
competente a limpeza da ÁREA VERDE localizada na Rua
Carvalho Pinto esquina com a Rua Dias Cintra, no bairro
Vila  Cidade  Jardim,  tendo  em  vista  conforme  fotos
apresentadas a esse Vereador na data de hoje, o mesmo se
encontra  abandonado,  com  muito  mato  a l to  e
aparecimento  de  animais  peçonhentos.

-para  que  determine  ao  departamento  competente
real izar  obras  como  Operação  tapa-buracos  ou
Recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Abdalla
Haspani, Bairro Camargo.

-para que determine a construção de UM PARQUINHO
COM BRINQUEDOS INFANTIS NO ÁGUA BRANCA III.

-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente  no
sentido de estudar a possibilidade de colocação de mais
sinalização na esquina da Rua Prof. Azurara com a Rua Prof.
Amorim.  Além  de  ser  mão  dupla,  as  ruas  citadas  têm
movimento intenso de veículos e pedestres nesse local.

-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente  no
sentido INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE na
Rua Pernambuco na proximidade do encontro com a Rua
Espírito Santo, no BAIRRO CENTRO, com a máxima urgência
devido aos constantes acidentes na esquina.
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-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente  no
sentido INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE na
RUA JOGE CALIXTRO, na proximidade do encontro com a
RUA  CERQUEIRA  CÉSAR  E/OU  AVENIDA  PINHEIRO
MACHADO, no BAIRRO JARDIM SÃO PAULO, com a máxima
urgência  devido  aos  constantes  acidentes  na  via,  com
pessoas e animais.

-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente  no
sentido  de  providenciar  os  REPAROS  NECESSÁRIOS  nas
luminárias existentes no Bairro Vila operário.

-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente  no
sentido de providenciar a viabilização de mais ILUMINAÇÃO
na PRAÇA TRANCREDO NEVES, VILA SÃO LUIZ.

-para que determine com a MÁXIMA URGÊNCIA ao setor
competente a limpeza da ÁREA VERDE localizada no Bairro
Santana, precisamente na Rua Prefeito Arthur de Carvalho,
pois o mesmo se encontra com muito mato alto.

-para que determine com a MÁXIMA URGÊNCIA ao setor
competente a limpeza da ÁREA VERDE localizada no Bairro
Bannwart, precisamente na Rua Teresa Lobo Catib, pois o
mesmo se encontra abandonado, com muito mato alto e
aparecimento de animais peçonhentos. Ademais, indico a
instalação de REDUTORES DE VELOCIDADE na mesma rua.

-para  que  determine  ao  departamento  competente
real izar  obras  como  Operação  tapa-buracos  ou
Recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Luigi
Talamonti, Bairro Vila Martins I.

-para que determine com a MÁXIMA URGÊNCIA ao setor
competente a limpeza da ÁREA VERDE localizada no Bairro
Brabância, tendo em vista conforme fotos apresentadas a
esse  Vereador  na  data  de  hoje,  o  mesmo  se  encontra
abandonado,  com  muito  mato  alto  e  aparecimento  de
animais peçonhentos.

-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente  no
sentido de INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE
na  ESTRADA  AVARÉ/IARAS,  onde  faz  a  ligação  com  os
bairros Duílio Gambini, São Rogério e Presidencial, com a
máxima urgência,  tendo  em vista  os  números  altos  de
acidentes acontecidos na via.

-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente  no
sentido de INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE e
realizar  obras  como  OPERAÇÃO  TAPA-BURACOS  ou
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, na Avenida Gilberto Filgueiras,
onde dá acesso aos Bairros Santa Mônica, São Rogério I, II,
Duílio  Gambini  e  Presidencial,  com a  máxima urgência,
tendo em vista os números altos de acidentes acontecidos
na via, bem como os buracos existentes.

-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente,  a
CONSTRUÇÃO  DE  CALÇADA  DE  PASSEIO  PÚBLICO  À
AVENIDA MARIO COVAS,  Nº  555,  EM FRENTE A ESCOLA
SESI, bairro Jardim Paineiras.

-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente,  a
REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE E DA PRAÇA no
bairro JARDIM PAINEIRAS.

-para  que  determine  ao  setor  competente  a
CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA PLUVIAL NA RUA EURICO

DIS BATISTA, ATRÁS DO “LAJÃO”.
-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente  no

sentido de INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE
na Rua Bahia, próximo ao nº 1740, Centro, com a máxima
urgência, tendo em vista os números altos de acidentes
acontecidos na via.

-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente  no
sentido  de  promover  UMA CAMPANHA DE  EDUCAÇÃO E
CONSCIENTIZAÇÃO  DA  POPULAÇÃO  sobre  o  descarte
correto do lixo. Várias são as reclamações de moradores
onde o descarte de lixo é realizado de maneira totalmente
incorreta, sendo descartados em praças públicas, calçadas,
terrenos  e  também  em  áreas  verdes  pertencentes  a
municipalidade.

-através desse solicito para que o órgão competente
analise a possibilidade de fazer a instalação de uma placa
de indicação “DISTRITO INDÚSTRIAL” no local. A entrada
para o  mesmo é uma estrada sem pavimentação,  e  os
fornecedores e clientes quando chegam ao final da Avenida
Dico  Mercadante  ao  invés  de  entrarem  para  o  distrito
industrial, passam reto por falta de sinalização.

-, através dessa, solicito para que o órgão competente
analise a possibilidade de fazer a roçada e limpeza na rua
Carlos Cavini defronte ao nº 546, na mesma localizada no
bairro Vila Operaria. Citado acima os munícipes estão com
problemas  de  bichos  peçonhentos  entrando  em  suas
residências por conta do mato alto no terreno

-através dessa solicito para que o órgão competente
analise a possibilidade de fazer a instalação de um redutor
de velocidade (lombada) na Rua Martha Rocha, no bairro
Bonsucesso.

Leonardo Pires Ripoli
-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao

Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  através  do  setor  responsável,  a
instalação  de  um  ponto  de  ônibus  coberto,  na  rua
Diamantino Armando, na Vila Esperança. Em visita ao local,
e  contato  com os  moradores,  constatamos  as  dificuldades
dos munícipes, quando aguardam o transporte coletivo. No
mesmo local,  solicito ainda, uma limpeza em caráter de
URGÊNCIA.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  através  do  setor  responsável,  um
recapeamento, em caráter de urgência, na rua Vital Pereira
de Andrade, importante acesso de ligação entre os bairros
São  Judas,  Paineiras  e  adjacências.  Em  visita  ao  local,
constatamos  a  necessidade  de  melhorias,  pois  os
motoristas  estão  desviando  dos  buracos,  colocando  em
risco a própria segurança e também de outros motoristas e
pedestres. Segundo os moradores próximos, acidentes já
ocorreram no local.

Luiz Cláudio da Costa
-seja  oficiada  a  Secretária  de  Serviços  no  Município,

para que realize imediatamente uma LIMPEZA e passe a
MÁQUINA  NIVELADORA  (PATROL)  no  leito  carroçável  da
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estrada da Ilha Verde, entre o Km 270 e 271 da Rodovia
João Melão, SP-255, Represa Jurumirim, onde se encontra
totalmente intransitável, danificada e está de sobremaneira
prejudicando  o  trânsito  e  causando  transtorno  aos
munícipes  que  ficam  vulneráveis  a  acidentes  graves,
devido  a  situação  precária  da  referida  via.

Magno Greguer
-para que denomine Praça ou Logradouro Público com o

nome  da  SRA  Roberta  Ribeiro  Puntel,  falecida  no  dia
10/03/2022.

Marcelo José Ortega
-para  que o  setor  competente  proceda a  capina do

matagal existente ao lado do imóvel de nº 579, localizado
na rua Rodolpho José Paulo Keller – Vila Juçara Maria, onde
o mato se apresenta muito alto, favorecendo o surgimento
de bichos peçonhentos, além de ser local de frequência das
crianças.

Maria Isabel Dadario
-que  encaminhe  ao  setor  competente  que  realize  a

manutenção da calçada, localizada próxima a ponte que dá
acesso  ao  Bairro  Ipiranga  na  “Estrada  Vera  Cruz  s/n
fazendo esquina com a Avenida Major Rangel. Justificativa:
Neste  local  há  grande  fluxo  de  alunos  que  vão  para  a
escola  a  pé  e  fazem  este  caminho,  os  pais  estão
preocupados e sentem receio em passar ali

.REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

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

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento da Senhora TÂNIA MARIA
PIRES DA COSTA

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

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

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

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento da Senhora TEREZA DE
JESUS SILVA

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  ANTONIO
PAULO MACEDO

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

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

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

PEREIRA SOBRINHO
Flavio Zandoná- Presidente

-que  seja  oficiado  ao  Exmo.  Sr.  Prefeito  Municipal  da
Estância  Turística  de  Avaré,  Joselyr  Benedito  Costa
Silvestre, para que através do setor competente verifique a
possibilidade de realização de um evento (feira de pets) em
conjunto  com  as  ongs  de  proteção  dos  animais  do
município  para  a  adoção  consciente  e  as  devidas
orientações relacionadas a estes animais.

-que  seja  oficiado  ao  Exmo.  Sr.  Prefeito  Municipal  da
Estância Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre
e  a  Secretária  de  Educação,  sra.  Josiane  Ap.  Lopes  de
Medeiros, para que informe a esta Casa de Leis como será
realizada a aplicação no município do Programa Aprender
Juntos.

-que  seja  oficiado  ao  Exmo.  Sr.  Prefeito  Municipal  da
Estância Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre
e ao Secretário de Saúde, sr. Roslindo Wilson Machado para
que informe a esta Casa de Leis quais serão as medidas
tomadas para o retorno dos atendimentos dos pacientes de
Covid-19 nas unidades básicas de Saúde, tendo em vista o
encerramento das atividades do Ambulatório de Síndrome
Respiratória.

-que  seja  oficiado  a  equipe  de  natação  da  Associação
Aquática  do  Jurumirim (AAVJ),  em nome do  técnico,  sr.
Sandro  Ol iveira  da  Cunha,  votos  de  aplausos  e
parabenizações  pela  participação  significativa  no  Circuito
Paulista  de  Travessias  Aquáticas  realizado  em Ibiúna.  A
equipe foi vice-campeã na modalidade 3km e conquistou o
3º  lugar  nas  categorias  500metros  e  1km.  Além  das
conquistas individuais dos atletas.

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

profundo pesar pelo falecimento do Senhor ORLANDO JOSÉ
CASSETARI

--seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  ELZA  DE
FATIMA PANIZA

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

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

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

Ana Paula Tiburcio de Godoy- 1a Secretária
-que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Sr.  Joselyr

Benedito  Costa  Silvestre,  Prefeito  Municipal,  para  que
através  do  setor  competente,  veja  a  possibilidade  de
implantar a iluminação, na avenida Copacabana, situada no
bairro Cambará com ligação ao bairro Solemar, onde não
há  qualquer  iluminação,  a  avenida  está  totalmente  ás
escura, o que possibilita acidentes.

Carla Cristina Massaro Flores- 2ª Secretária
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-para que informe a esta Casa de Leis, através do setor
competente, neste caso a Secretaria Municipal da Educação
a respeito dos repasses do FUNDEB “Fundo Nacional de
Desenvolvimento  da  Educação  Básica”,  respondendo  o
questionamento:  quais  foram os  valores  do  repasse  do
FUNDEB para o município de Avaré nos anos de 2020 e
2021, período da pandemia, e como e onde esses recursos
foram gastos efetivamente, respeitando os 70% com folha
de pagamento e 30% com investimentos no setor?

-que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito
Municipal,  Joselyr  Benedito  da Costa  Silvestre,  para  que
informe a esta Casa de Leis, através do setor competente,
neste caso a Secretaria Municipal da Educação, quais foram
os valores depositados mês a mês e as ações implantadas
no  município  nos  anos  de  2020  e  2021,  período  de
pandemia, com relação ao QSE – Quota Salário-Educação,
que devem ser voltadas para o Ensino Fundamental Público
de  1ª  a  8ª  séries  regular,  de  Educação  Especial  e  de
Educação de Jovens e Adultos na modalidade presencial
com  avaliação  do  processo,  podendo  financiar  programas
como:  transporte  do  escolar,  construção,  reforma  e
adequação  de  prédios  escolares,  aquisição  de  material
didático-pedagógico  e  equipamentos  para  escola,  bem
como a capacitação de professores, entre outros, vedada a
sua destinação ao pagamento de pessoal  do quadro de
servidores do estado, do Distrito Federal e do município.

-que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito
Municipal,  Joselyr  Benedito  da Costa  Silvestre,  para  que
envie a esta Casa de Leis, através do setor competente,
neste  caso  a  Secretaria  Municipal  da  Educação,  cópia
integral do contrato que teve por objetivo a contratação da
empresa TURMINHA FELIZ EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
LIVROS  LTDA  para  fornecimento  de  livros  do  Projeto
Ciranda  Literária  para  Educação  Infantil,  Ensino
Fundamental e Educação para Jovens e Adultos da Rede
Municipal de Educação.

-que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito
Municipal,  Joselyr  Benedito  da Costa  Silvestre,  para  que
informe a esta Casa de Leis o por que da Prefeitura de
Avaré ainda não ter conseguido formalizar uma casa de
apoio a acompanhantes de pacientes da nossa cidade que
fazem tratamento no Hospital Amaral Carvalho, na cidade
de Jaú. Tal pedido é uma REITERAÇÃO da INDICAÇÃO de nº
76/2021 (cópia anexa) apresentada na sessão ordinária do
dia 8 de fevereiro de 2021, na qual esta vereadora justifica
a necessidade de implantação de tal casa de apoio.

-que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito
Municipal,  Joselyr  Benedito  da Costa  Silvestre,  para  que
envie a esta Casa de Leis informações sobre a demolição
do  hangar  do  antigo  Terminal  Aeroviário  de  Avaré,
localizado  no  Parque  de  Exposições  Dr.  Fernando  Cruz
Pimentel, local que havia sido tombado como patrimônio
histórico do município e que vinha recebendo pedidos por
parte da iniciativa privada para obras de restauração do
imóvel

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 a esta Casa de Leis sobre o Bairro Terras de São
José: Quais medidas estão sendo tomadas em relação a
pavimentação do referido bairro? Qual o prazo para que
todas as vias sejam pavimentadas?

Considerando que,  moradores  reclamam da falta  de
pavimentação  de  várias  ruas  e  de  outros  problemas
relacionados à falta de estrutura. Justifica-se a propositura,
pois em conversa com os moradores do bairro, é unânime a
insatisfação em relação aos inúmeros buracos, que em dias
de  chuva  as  vias  ficam  intransitáveis;  também  relatam  a
falta  de  limpeza  e  manutenção  dos  terrenos,  o  que
aumenta  muito  a  proliferação  de  insetos  e  animais
peçonhentos que invadem suas residências.

-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 Readequação da Guarda
Municipal da Estância Turística de Avaré: Qual projeto está
sendo  implementado  para  a  readequação  da  Guarda
Municipal?  Qual  o  prazo  estabelecido  para  essa
readequação? Considerando eu, no Plano de Governo do
Senhor Prefeito Joselyr da Costa Silvestre foi mencionado
essa  readequação,  que  até  a  presente  data  não  foi
realizada; Considerando quem, as Guardas Municipais vêm
crescendo, se fortalecendo e evoluindo ao longo dos anos
principalmente após o advento da sanção da lei Federal nº
13.022/14,  na  qual  trata  do  Estatuto  das  Guardas
Municipais,  disciplinando esses órgãos em todo o Brasil,
traçando como órgão de caráter civil e uniformizado, suas
atribuições  e  competências,  sua  forma  de  ingresso  e
organização da corporação.

-que seja oficiada à Mesa Diretora desta Casa de Leis,
nos termos regimentais, que se digne estudos e tratativas
objetivando  as  diligências  necessárias  para  que  sejam
realizadas  reuniões  periódicas  (mensais,  bimestrais  ou
trimestrais) entre membros do Poder Executivo, Legislativo
e  Autoridades  Policiais,  estendendo  como  convite  tal
oportunidade  a  autoridades  de  municípios  vizinhos,
autoridades estaduais e também federais, para atualização
de  dados  criminais,  planejamento  e  atualização  das
estratégias  de  combate  ao  crime  e,  equalização
orçamentária municipal visando eventuais necessidades de
transferências de recursos públicos às forças de segurança
local, ou ainda, a estratégia para busca-los junto ao Poder
Público Estadual ou Federal. Trata-se de medida que em
muito colaboraria para a segurança pública.

-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  a  esta  Casa  de  Lei  acerca  da  manutenção  da
Unidades Escolares: Tendo em visto as fortes chuvas do
mês de fevereiro de março, ficaram nítidos os problemas de
goteiras,  infiltrações,  alagamentos  dos  prédios  das
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Unidades Escolares de nossa cidade. Dessa maneira quais
foram às providências adotadas para sanar estes graves
problemas apresentados? Enviar  cópia da documentação
pertinente aos reparos realizados ou que ainda venham a
ser  realizados.  Durante  o  período  pandêmico  o  Poder
Executivo  teve  tempo  hábil  para  resolver  todos  os
problemas  na  infraestrutura  dos  prédios  das  Unidades
Escolares, já que os mesmos encontravam-se vazios. Por
qual motivo não foi solucionados estes reparos tão sérios
nas Unidades Escolares?

-que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Senhor  Joselyr
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré e Secretaria Municipal de Saúde, para
que informe esta Casa de Leis, qual o motivo da falta de
medicamentos  básicos  no  Pronto  Socorro  Municipal,  na
Farmácia Municipal 24 horas, no Posto de Saúde da Rua
Acre e os remédios de uso contínuo?

Considerando  que,  inúmeros  pacientes  estão
procurando os vereadores para pedir que intercedam junto
ao Poder Executivo para que resolva à falta de remédios na
cidade.  Justifica-se  a  propositura,  tendo  em  vista  as
inúmeras  reclamações  feitas  pelos  munícipes  que
procuraram  esta  vereadora  desesperados  pela  falta  de
medicamentos  e  que  não  tem condições  de  comprar  e
também  pacientes  que  vem  a  esta  Casa  de  Leis
diariamente  informando  que  muitos  remédios  estão  em
falta.

-
Carlos Wagner Januário Garcia

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas
as  formalidades  regimentais,  que  sejam  consignados
VOTOS  DE  APLAUSOS  E  PARABENIZAÇÕES  ao  atleta
avareense  Rafael  Girotto  Fidélis  pela  conquista  do  vice
campeonato nos Jogos Panamericanos de Jiu-Jitsu realizado
nos Estados Unidos no corrente mês.

Hidalgo André de Freitas
-  para  que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Senhor

Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,  Prefeito  Municipal  para
que estude a possibilidade de viabilizar junto a Secretaria
de Cultura Municipal a volta do Projeto Cinema no Divã ou
Roda de Conversa no cinema. O projeto que há anos existe
no Munícipio foi suspenso por causa da Covid19, porém,
tendo  em vista  as  diminuições  de  casos,  bem como  a
flexibilização, já há possibilidade do retorno das atividades
de laze Este projeto tem o intuito de promover a cultura
cinematográfica e sua democratização, através de sessões
gratuitas  de  cinema,  sendo  necessário  o  retorno
principalmente  para  pessoas  que  não  tem  acesso  a
nenhuma sala de exibição, promovendo o conhecimento e
o reconhecimento da nossa identidade cultural

-Para  que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Sr.  Joselyr
Benedito Costa Silvestre,  Prefeito Municipal  e também a
Secretaria  Municipal  de  Esporte,  para  que  encaminhe  a
essa Casa de Leis,  ESCLARECIMENTOS quanto aos fatos
relatos  e  publicados  em rede social,  principalmente  por
mães  de  jogadores  do  time  de  basquete  de  Avaré  e

também  pelo  técnico  do  time.  Acompanhamos  várias
postagens, inclusive um vídeo onde o Treinador do Time de
Basquete  –  conhecido  como  Polenta  publicou  sua
indignação,  além  de  imagens  do  Ginásio  de  Esportes
fechado, jovens aguardando a definição na praça em frente
ao ginásio e nada foi resolvido.

-para  seja  oficiado  à  Empresa  Brasileira  de  Correios  e
Telégrafos de Avaré para que informe a esta Casa de Leis
por que até o momento o Correio ainda não está efetuando
a entrega de correspondências no Bairro Água Branca 3 e
no bairro Vila Serena.

.Jairo Alves de Azevedo
que  seja  oficiado  à  Cia  de  Saneamento  Básico  Estado

de São Paulo “SABESP’, localizada na Rua Anacleto Pires, nº
1655  no  bairro  Vila  Três  Marias  em  Avaré/SP,  CEP
18708-050.  Solicito  através  desse  para  que  possa  nos
informar  quando  será  finalizado  o  serviço  de  manutenção
iniciado na rua Paraíba esquina com a rua Nove de Julho, o
mesmo continua com vazamento de água constantemente,
prejudicando  os  vizinhos  por  conta  do  barro  que  se
encontra no local, além do desperdício de água no local.

-que  seja  oficiado  o  Excelentíssimo  Prefeito  Municipal
Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que encaminhe
novamente  a  Secretaria  Municipal  de  Transportes  e
Serviços,  através  do  Sr.  Secretário  CÉSAR  AUGUSTO
LUCIANO FRANCO MORELLI, para que nos de uma previsão
de quando será feito o reparo do muro lateral  do C.S.U
(CENTRO SOCIAL URBANO). O mesmo já foi solicitado por
esse vereador, pois 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.

-que  seja  consignado  em  Ata  de  nossos  trabalhos
“VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES” Para que seja parabenizado pela
Realização  da  Copa  Sudoeste  de  Montain  Bike,  sendo
realizado no parque de exposições Fernando Cruz Pimentel
(EMAPA),  o  evento  contou  com  a  participação  de  500
atletas inscritos de Avaré e toda a região.

-que  seja  oficiado  o  Excelentíssimo  Prefeito  Municipal
Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que encaminhe ao
departamento  competente  o  mesmo,  solicito  para  que
analise a possibilidade de fazer a limpeza das ruas afetadas
por enxurradas após as fortes chuvas, nas fotos anexadas
ao mesmo podemos perceber na rua: Bastos Cruz esquina
com a rua: Maranhão, o barro e sujeiras que são trazidos
aos pontos  desníveis  das  ruas.  Solicito  que seja  feita  a
retirada de sujeiras e barros, e após seja também lavada a
rua, os mais afetados por esse evento são os munícipes
que moram de fronte e até mesmo nas proximidades, os
carros que passam pelas ruas afetadas acabam levando a
sujeira cada vez mais à frente do montante. Peço que esse
seja analisado com a máxima urgência, pois os munícipes e
principalmente o diretor do Órgão citado a cima aguardam
uma resposta desse vereador.

-que  seja  oficiado  o  Dr.  Marcos  Cesar  Rodrigues,
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cidadão  avareense,  pessoa  essa  que  se  importa  pelo
esporte  da  cidade  de  Avaré  SP,  a  fim  de  convida-lo  a
participar da sessão ordinária do dia 11-04-2022, às 19h,
para  falar  sobre  os  trabalhos  realizados  no  esporte
avareense.

Leonardo Pires Ripoli
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas

as  formalidades  regimentais,  que  seja  oficiado  ao
excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que
através  do  setor  responsável,  nos  responda  o  seguinte
esclarecimento:

Em  Avaré,  a  Companhia  de  Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU) prevê a construção de 12
torres  habitacionais  em  uma  área  de  150  mil  metros
quadrados  doada  pelo  município.  Cada  prédio  terá  4
andares,  totalizando  até  360  apartamentos.Diante  o
exposto,  qual  a  previsão  para  o  início  das  obras,  e
principalmente,  qual  o  prazo  para  as  inscrições?
Diariamente,  somos  questionados  pela  população,  em
relação a essa importante questão.

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas
as formalidades regimentais, que seja consignada em ata
dos  nossos  trabalhos,  MOÇÃO  DE  APLAUSOS  E
PARABENIZAÇÕES  a  todos  os  organizadores  do  4°  Desafio
de Verão MTB - Avaré, com destaque para o "Grupo Os
Águas de Salsicha", evento esse que aconteceu no último
dia 27 de Março, reunindo mais de 1000 ciclistas, de mais
de 40 cidades, em nosso Município. Além de muito bem
organizado, o referido evento teve toda a renda destinada
ao Projeto Aritana.

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

Obras, Sr. Alexandre Nigro, para que informe a essa Casa
de  Leis,  quais  ações  estão  em  andamento  ou  serão
tomadas com relação a via de acesso entre os bairros Vera
Cruz  x  Ipiranga,  referida  via  encontra-se  em  estado
precário servindo como local de descarte de material de
construção, móveis e lixo diversos, pois segundo relato dos
moradores, em dias de chuva é praticamente impossível se
locomover na citada via, além de já ter ocorrido diversos
acidentes em seu trajeto crítico. Todavia, é o presente para
requerer as seguintes informações:1- Qual o motivo da obra
estar paralisada desde 2017? 2-Existe algum problema de
ordem ambiental no trajeto da via? 3-A verba destinada
para a realização da pavimentação da via foi redirecionada
ou cancelada?4-Ocorreu algum problema com as devidas
licitações para conclusão da obra ou perda de algum prazo
da  verba  destinada  para  realização  da  obra?  5-Qual  a
destinação  do  material  de  construção  que  estava  a
disposição no inicio de 2017?

-que  seja  oficiada  a  SABESP  –  Companhia  de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo, através de sua
gerência no Município da Estância Turística de Avaré, para
que realize a manutenção da rede de esgoto, localizada na
Rua Nhô Musa, em frente ao número 95, Conj. Hab. Egydio

Martins da Costa – Bairro Plimec, pois encontra-se aberta,
com  buraco  significativo  que  pode  ceder  a  qualquer
momento, colocando em risco quem precisa transitar por
essa via.Entretanto,  essa é  uma reivindicação constante
dos moradores da citada rua, pois da forma em que se
encontra, além do mau cheiro, já ocorreram acidentes com
veículos e motos de natureza grave, que na tentativa de
desviar do buraco, acabam se envolvendo em acidentes.
Cientifique-se: Minélio Ferreira, no endereço Rua Nhô Musa,
n°95, Conj. Hab. Egydio Martins da Costa – Bairro Plimec,
CEP 18702-773.

-que seja oficiada a CPFL – Cia Paulista de Força e Luz,
através de sua gerência no Município da Estância Turística
de Avaré,  para que realize a manutenção dos fios na rede
de  energia  elétrica  com a  poda  das  árvores  que  cujos
galhos estão atingindo os fios de alta tensão,  no local  sito
na Estrada da Jacutinga, Estância da Lagoa, de propriedade
da Sra. Alda Barreira, onde nas adjacências encontram-se
plantações de laranjas. Todavia, essa é uma reivindicação
constante  dos  trabalhadores  rurais  e  colhedores  de
laranjas,  pois  da  forma  que  se  encontra,  apresenta
iminente risco de acidentes e curtos circuitos de grandes
proporções.

-que  seja  consignados  VOTOS  DE  APLAUSOS  E
PARABENIZAÇÕES  a  AAVANT  –  Associação  Avaré  de
Antigomobilismo,  que  no  evento  do  dia  26/03/2022
comemorou a vistoria de um Fusca 1967, modelo 1300 e
garantiu  pontuação  9.6,  significando  que  ele  está  apto  a
receber placa preta, que é direcionada aos veículos que
tem valor histórico e originalidade. O veículo que recebeu a
placa preta da categoria colecionador foi restaurado passo
a passo por meio da empresa “AZARIAS AUTO ELÉTRICA” o
qual  foi  acompanhado  nos  seus  mínimos  detalhes  pelo
sócio  proprietário  e  excelente  profissional  do  ramo,  Sr.
JULIANO MACHADO PRADO. Por enquanto, será concedida
uma Placa de Colecionador, mas a Placa Preta virá em 1º
de junho de 2022. Outras vistorias já foram realizadas em
2021 e 2022, de veículos de outros modelos, mostrando
que a Aavant incentiva a restauração de carros antigos,
mas sempre mantendo as características originais.

Magno Greguer
-  que  providencie  a  poda  de  uma arvore  que  está

encostando nos fios de alta tensão, localizada a Rua Pedro
Machado Nogueira,  nº  1039 Bairro  Parque Res.  Gilberto
Filgueiras.

-para  que  realize  o  estudo  da  instalação  de  uma
lombada  na  Rua  Franz  Scheuber,  Nº125  Bairro  Green
Village  ,  pois  moradores  afirmam  que  muitos  motoristas
não  respeitam  a  velocidade  e  acabam  passando  dos
limites,  pois  bem  a  frente  existe  uma  praça  onde  ficam
crianças.

-para  que realize  o  reparo  de uma valeta  existente
exatamente na calha de evasão da água, localizado na Rua
Benedito Ailton Camilo de Souza em frente ao Nº 69, Bairro
Parque  Res.  Gilberto  Filgueiras,  pois  moradores  estão
relatando várias acidentes neste local ( buraco ).
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-que  providencie  a  poda  de  uma  arvore  que  está
encostando  nos  fios  de  alta  tensão,  localizada  a  Rua  José
Rizzo Vioti, nº 85 Bairro Parque Res. Gilberto Filgueiras.

-para  que  realize  o  estudo  da  instalação  de  uma
lombada na Rua Júlio Bellucci, Nº377 Bairro Brabancia, pois
moradores afirmam que muitos motoristas não respeitam a
velocidade e acabam passando dos limites, pois bem em
frente existe o Hospital AME.

Marcelo José Ortega
- para que seja oficiado à SABESP a fim de que tome as

devidas providências em relação ao vazamento que está
ocorrendo na rua Rodolpho José Paulo Keller – Vila Juçara
Maria, defronte ao imóvel de número 579.

Maria Isabel Dadário
-que  seja  oficiado  à  Autoparque  do  Brasil  para  que

considere  o  tempo de tolerância  após  o  vencimento do
cartão da Zona Azul, que hoje é de dez minutos para o
tempo de tolerância de quinze a vinte minutos. Justificativa:
Justifica-se essa propositura pelo fato de ter esta vereadora
recebido  inúmeras  reclamações  de  usuários  do
estacionamento  rotativo,  tanto  daqui  da  nossa  cidade,
quanto aqueles que vem de fora, que, devido à demora em
bancos  e  no  comércio  local,  acabam por  ultrapassar  o
horário previsto no cartão de estacionamento, e quando
chegam ao veículo, tomam ciência que já não conseguem
mais  efetuar  o  pagamento  do  valor  mínimo,  precisando
pagar o valor de R$15,00.
...........................................................................................................
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