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Atos Oficiais
Atos Oficiais

Decretos
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Decreto nº 6.947, de 05 de agosto de 2022.

(Dispõe  sobre  a  declaração  de
utilidade  pública  para  fins  de
futura  desapropriação ao imóvel
que específica  de  propriedade de
QUEM DE DIREITO).

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

DECRETA:
Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública,  para

fins de desapropriação futura,  amigável  ou judicial,  a  área
de terra de propriedade de QUEM DE DIREITO, situada na
Avenida  Dr.  Antônio  Cunha  Bueno,  Bairro  Industrial
Jurumirim,  na Zona Urbana,  no município  e comarca de
Avaré/SP, conforme descrição abaixo:

PROPRIETÁRIO: QUEM DE DIREITO
ÁREA: 2.896,72 m²
MATRÍCULA: Sem escritura registrada
DESCRIÇÃO  PERIMÉTRICA  DA  ÁREA  PARA

PROLONGAMENTO DA AVENIDA DR. ANTÔNIO SILVIO
CUNHA BUENO:

Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 01, de
coordenadas N 7.442.732,509m e E 711.469,314m; deste
segue confrontando com a propriedade da CEAGESP - CIA
DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS com azimute de
79°49'27" por uma distância de 48,45m, até o ponto 02, de
coordenadas N 7.442.741,068m e E 711.516,997m ; deste
segue com azimute de 66°45'43" em curva a esquerda com
raio de 7,00m e desenvolvimento de 3,19m, até o ponto 03,
de  coordenadas  N 7.442.742,316m e  E  711.519,905m ;
deste segue com azimute de 53°41'58" por uma distância
de  132,07m,  até  o  ponto  04,  de  coordenadas  N
7.442.820,506m  e  E  711.626,345m  ;  deste  segue
confrontando com a propriedade da FEPASA, com azimute
de 101°30'49" por uma distância de 16,05m, até o ponto
05, de coordenadas N 7.442.817,303m e E 711.642,068m ;
deste segue com azimute de 186°13'29" por uma distância
de  4 ,74m,  a té  o  ponto  06 ,  de  coordenadas  N
7.442.812,594m  e  E  711.641,554m  ;  deste  segue  com
azimute de 101°23'12" por uma distância de 0,84m, até o
ponto  07,  de  coordenadas  N  7.442.812,428m  e  E
711.642,375m  ;  deste  segue  confrontando  com  a
propriedade  da  CEAGESP  -  CIA  DE  ENTREPOSTOS  E
ARMAZÉNS GERAIS, com azimute de 233°41'58" por uma
distância de 143,46m, até o ponto 08, de coordenadas N
7.442.727,499m  e  E  711.526,759m  ;  deste  segue  com
azimute de 246°45'43"  em curva a  direita  com raio  de
9,00m e desenvolvimento de 4,10m, até o ponto 09, de

coordenadas N 7.442.725,894m e E 711.523,021m ; deste
segue com azimute de 259°49'27" por uma distância de
27,49m, até o ponto 10, de coordenadas N 7.442.721,037m
e  E  711.495,963m  ;  deste  segue  confrontando  com  a
propriedade  da  PREFEITURA  MUNICIPAL  ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ, com azimute de 303°42'51" por uma
distância  de 4,53m,  até  o  ponto  11,  de  coordenadas N
7.442.723,552m  e  E  711.492,195m  ;  deste  segue
confrontando com a AVENIDA DR. ANTÔNIO SILVIO CUNHA
BUENO, com azimute de 290°59'18" por uma distância de
20,98m, até o ponto 12, de coordenadas N 7.442.731,068m
e  E  711.472,603m  ;  deste  segue  com  azimute  de
293°40'01" por uma distância de 3,59m, até o ponto 01,
onde teve inicio essa descrição, encerrando com uma área
de 2.896,72 m².

Artigo 2º. O bem referido no artigo anterior destinar-
se-á a prolongamento da Avenida Dr. Antônio Sílvio Cunha
Bueno.

Artigo  3º.  As  despesas  decorrentes  da  presente
desapropriação  correrão  por  conta  de  Dotação
Orçamentária  própria.

Artigo 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de agosto de

2022.
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

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

Atos de Pessoal
Atos de Pessoal

Outros atos
Outros atos

Despacho  final  –  Indeferimento/autorização  de
nomeação/posse/exercício

PROCESSO/EXPEDIENTE 153/2022
Edital de Convocação :048/2022
Interessado  :  GERALDO  JOSE  DOS  SANTOS

SILVESTRE
Considerando  análise  dos  documentos  juntados  ao

processo/expediente  153/2022,  verificamos,  que  o
requerente não poderá atender, na íntegra às exigências
contidas  no  Edital  regulamentador  do  certame.  (  CP
002/2018)  para  o  cargo  de  Condutor  de  Veículos  e
Transporte Coletivo

Considerando artigo 7º , parágrafo V da Lei nº 315/95
Parágrafo  V-  Possuir  habilitação  profissional  para  o

exercício das atribuições inerentes ao cargo, quando for o
caso;

Considerando o art. 39, parágrafos 5º e 6º da Lei nº
315/95, transcritos abaixo:

Parágrafo 5º- Ao tomar posse, o nomeado apresentará
a unidade de pessoal a documentação necessária ao seu
assentamento individual;

Parágrafo 6º- A não observância dos requisitos exigidos
para o preenchimento do cargo implicará a nulidade o ato
de nomeação e a punição da autoridade responsável, nos
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termos da lei;
Considerando  que  o  candidato  apresentou  CNH

vencida  em  17/07/2019  e  não  possui  habilitação
profissional  exigida  para  ocupar  o  cargo  de  Condutor  de
Veículos  e  Transporte  Coletivo,

Indefiro  a  nomeação/posse/exercício,  smj,  face  óbice
as  regras  do  Edital  do  Concurso  Publico  002/2018,  da
Prefeitura do Município da Estância Turística de Avaré, em
conformidade com as disposições previstas na Lei Municipal
nº315/1995 no Artigo 07º, parágrafo V

Publique-se.
Proceda-se convocação do próximo classificado.
Estância Turística de Avaré, 13 de Maio de 2022.
Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração

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

Outros Atos
Outros Atos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 020/2022
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato

representado pelo Sr.  Presidente Edson Gabriel  da Silva,
convoca  os  (as)  classificados  (as),  do  Concurso  Público
001/2021, homologado pelo Edital de 28/01/2022, para o
emprego  de  ESCRITURÁRIO,  conforme  a  classificação
abaixo descrita, para comparecer no prazo máximo de 05
(cinco)  dias  úteis,  a  partir  da data  da publicação deste
Edital, no Departamento de Pessoal, situado à Praça Pref.
Romeu Bretas nº 163, das 9h00 às 11:00h, das 14:00 às
16:00. O não comparecimento no prazo acima implicará na
desistência da vaga. O turno de trabalho para o cargo será
vespertino/noturno.

Class. Nome
05ª  classificado  (a)  –  LUCAS  COLLELA

SCUCCUGLIA
Documentos a serem apresentados:
· Cópia da certidão de nascimento ou casamento
· Cópia certidão de nascimento dos filhos (se tiver)
· Cópia do CPF
· Cópia do RG
· Carteira de Trabalho (CTPS)
· Cópias das páginas 07 e 08 da CTPS
·  Cópia  do  comprovante  de  residência  (água,  luz,

telefone, etc.)
· Cartão de cadastramento do PIS/PASEP (se tiver)
· Laudo médico favorável (será agendado e fornecido

pelo médico da FREA)
· 01 fotografia 3x4 (recente)
·  Cópia  do  título  de  eleitor  com o  comprovante  da

última eleição
·  Cópia  do  certificado  de  reservista,  para  sexo

masculino
·  Cópia do registro  do órgão de classe competente,

quando cabível, ou comprovante de capacitação legal para
o exercício do cargo

· Certidão negativa de antecedentes criminais
· Declaração de idoneidade (com firma reconhecida da

assinatura do candidato)
· Declaração de acúmulo de cargos
· Declaração de bens, entregue em envelope lacrado

e/ou última declaração de I.R quando necessário.
· Comprovante de escolaridade exigida para o cargo,

reconhecido  pelos  sistemas  federais,  estaduais  ou
municipais  de  ensino

· Declaração, informando se já é aposentado, por qual
motivo e junto a qual regime de previdência social

Estância Turística de Avaré, 04 de agosto de 2022.
Edson Gabriel da Silva

Presidente
...........................................................................................................

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

Quebra de Ordem Cronológica
Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

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

Fornecedor:  Selt  Serviços  de  Estruturas  e  Locações
Temporárias Eireli

Empenho(s): 12706/2022
Valor: R$ 2.930,00
Avaré, 05 de agosto de 2022
Carlos Roberto dos Santos
Secretário Municipal de Esportes

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

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

Fornecedor: Empresa J. J. Regional Ltda.
Empenho(s): 10606/2022
Valor: R$ 2.662,80
Avaré, 05 de agosto de 2022
Thais Francini Christino
Secretária Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

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

Fornecedor:  CMH  –  Central  de  Medicamentos
Hospitalares  Eireli

Empenho(s): 13228/2022
Valor: R$ 6.000,00
Avaré, 05 de agosto de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  sacos  de  cimento  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz necessária para atender a serviços de
conservação de bens imóveis.

Fornecedor: A. A. Zub Distribuidora Ltda. ME
Empenho(s): 14439/2022
Valor: R$ 24.450,00
Avaré, 05 de agosto de 2022
César Augusto Luciano Franco Morelli
Secretário Municipal de Transportes e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
fornecimento de peças, tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para manutenção da frota municipal.

Fornecedor: Auto Mecânica AJS Ribeirão Pires Eireli ME
Empenho(s): 13195/2022
Valor: R$ 724,25
Avaré, 05 de agosto de 2022
César Augusto Luciano Franco Morelli
Secretário Municipal de Transportes e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
fornecimento de peças, tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para manutenção da frota municipal.

Fornecedor: Auto Mecânica AJS Ribeirão Pires Eireli ME
Empenho(s): 14816/2022
Valor: R$ 2.562,27
Avaré, 05 de agosto de 2022
Carlos Roberto dos Santos
Secretário Municipal de Esportes

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de

Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
fornecimento de peças, tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para manutenção da frota municipal.

Fornecedor: Autodiesel Comércio de Auto Peças Ltda
Empenho(s): 13051,15215/2022
Valor: R$ 6.591,68
Avaré, 05 de agosto de 2022
Josiane Aparecida Lopes Medeiros de Jesus
Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
fornecimento de peças, tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para manutenção da frota municipal.

Fornecedor: Autodiesel Comércio de Auto Peças Ltda
Empenho(s): 15249/2022
Valor: R$ 467,26
Avaré, 05 de agosto de 2022
Carlos Roberto dos Santos
Secretário Municipal de Esportes

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de blocos de concreto e tal  quebra de ordem
cronológica  se  faz  necessária  para  conservação  de  vias
públicas.

Fornecedor:  BRS  –  Soluções  e  Intermediações  de
Negócios Ltda.

Empenho(s): 12951/2022
Valor: R$ 17.040,00
Avaré, 05 de agosto de 2022
César Augusto Luciano Franco Morelli
Secretário Municipal de Transportes e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de peças para veículo e tal  quebra de ordem
cronológica se faz necessária para manutenção da frota
municipal.

Fornecedor:  C.  R.  Service e Comércio de Produtos e
Peças em Geral Eireli

Empenho(s): 10613,10884/2022
Valor: R$ 7.907,43
Avaré, 05 de agosto de 2022
César Augusto Luciano Franco Morelli
Secretário Municipal de Transportes e Serviços
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de peças para veículo e tal  quebra de ordem
cronológica se faz necessária para manutenção da frota
municipal.

Fornecedor:  C.  R.  Service e Comércio de Produtos e
Peças em Geral Eireli

Empenho(s): 15214/2022
Valor: R$ 1.412,30
Avaré, 05 de agosto de 2022
Josiane Aparecida Lopes Medeiros de Jesus
Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
fornecimento de material de pintura, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para serviços de manutenção
predial.

Fornecedor: Daniel Donisete de Camargo Avaré Me
Empenho(s): 5186/2022
Valor: R$ 5.118,35
Avaré, 05 de agosto de 2022
César Augusto Luciano Franco Morelli
Secretário Municipal de Transportes e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de material de informática, tal quebra de ordem
cronológica se faz  necessária  para atender  aos serviços
administrativos.

Fornecedor:  Megadata  Indústria  e  Comércio  de
Produtos

Empenho(s): 8541/2022
Valor: R$ 395,00
Avaré, 05 de agosto de 2022
Ronaldo Souza Villas Boas
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de peças e tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para manutenção da frota municipal.

Fornecedor: Star Tractor Comércio de Peças, Máquinas,

e Serviços Ltda. EPP
Empenho(s): 13205/2022
Valor: R$ 556,00
Avaré, 05 de agosto de 2022
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli
Secretário Municipal de Transportes e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
confecção  de  porta  de  ferro  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz  necessária  para utilização no Tiro  de
Guerra.

Fornecedor:  Zeferino  e  Tonon  Engenharia  e
Construções  Ltda.

Empenho(s): 15238/2022
Valor: R$ 2.250,00
Avaré, 05 de agosto de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
prestação de serviços  informatizados de Gestão Pública,
englobando  cessão  do  direito  de  uso,  instalação,
implantação,  treinamento,  customização,  migração,
conversão de banco de dados do sistema legado para o
novo  sistema,  adequação,  suporte  técnico,  atualização
tecnológica e assistência dos sistemas informatizados de
gestão pública,  tal  quebra  de ordem cronológica  se  faz
necessária para atender a Secretaria Municipal da Fazenda.

Fornecedor: Sigcorp Tecnologia da Informação Ltda
Empenho(s): 1559/2021
Valor: R$ 29.372,70
Avaré, 05 de agosto de 2022
Itamar de Araujo
Secretário Municipal de Fazenda

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
prestação de serviços de publicações legais e tal quebra de
ordem  cronológica  se  faz  necessária  para  a  devida
publicidade através do Sistema PUBNET.

Fornecedor: Companhia de Processamento de Dados do
Estado de São Paulo - PRODESP

Empenho(s): 110/2022
Valor: R$ 8.582,88
Avaré, 05 de agosto de 2022
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PODER LEGISLATIVO
Poder Legislativo

Outros Atos
Outros Atos

Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré

MOÇÕES, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 01 de

AGOSTO de 2022
MOÇÕES DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES

Carla Cristina Massaro Flores - 2ª Secretária e outros
-Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos

de APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES a toda equipe do JORNAL
A COMARCA, através de seus proprietários, Senhor Carlos
Bondar – Presidente do Conselho Editorial, e Senhor Renan
César Bondar – Diretor Administrativo, pela passagem dos
32  ANOS  desse  conceituado  e  tradicional  órgão  de
imprensa de Avaré e Região

Leonardo Pires Ripoli e outros
-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 para  a  equipe  de  Judô  da  Associação
Yama  Arashi,  que  entre  os  dias  22  e  24  de  Julho,
participaram da  16ª  Copa  Rio  Internacional  de  Judô.  O
evento reuniu cerca de 1.000 judocas de 138 agremiações
de todo o Brasil e da América Latina. Dos oito judocas da
Yama Arashi que competiram no evento, quatro trouxeram
medalha  para  casa.  O  Sensei  Alexandre  Faustino  foi
campeão na classe Veterano M5 (-90 Kg). Kauã Gonçalves
conquistou o ouro na Categoria "Judô Para Todos" (especial
para  atletas  com  deficiência).  Yuki  Nishikawa  garantiu  o
bronze  no  Sub  18  (-55  Kg)  e  Marcelo  Lira  também
conquistou  medalha  de  bronze  na  classe  Veterano  M3
(+100 kg). A Yama Arashi contou com o apoio da Secretaria
Municipal de Esportes de Avaré para participar do evento.

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

SEBASTIÃO  XAVIER  DE  LIMA,  pela  conquista  em  1°
(primeiro)  lugar  na  categoria  “Caricaturas”,  no  evento
realizado pela Secretaria de Cultura de Mogi Guaçu - “15°
Salão  de  Humor  de  Mogi  Guaçu”.  Os  eventos  foram
retomados após os últimos dois anos de pandemia, sendo
que  o  trabalho  na  modalidade  adulto  costuma  atrair
participantes até mesmo de outros  países.  Os trabalhos
ficaram expostos de 1 a 30 de junho, no hall de entrada do
Centro Cultural da cidade de Mogi Guaçu, Estado de São
Paulo.  Além  do  trabalho  sensacional  que  é  feito  pelo
excelente artista Avareense Sebastião Xavier de Lima, o
“Xavi”, como é carinhosamente chamado pelos munícipes,
essa  conquista  também engrandece a  arte  e  a  cultura,
além  de  representar  e  elevar  o  município  da  Estância
Turística  de  Avaré  em  nível  estadual,  nacional  e
internacional.

INDICAÇÕES
Roberto Araújo- Vice Presidente

-para  que  através  do  Departamento  competente,
providencie a instalação de LOMBADA na Rua Higino Roteli,
próximo ao número 2.011 – Bairro: “Vila Martins III”, tendo
em vista que muitos motoristas irresponsáveis trafegam em
alta  velocidade  naquela  via  pública,  podendo  provocar
acidentes.

-para  que  através  do  Departamento  competente,
providencie a instalação de LOMBADA na Rua Mato Grosso,
entre a Rua Piauí e a Rua Ceará, tendo em vista que muitos
motoristas  irresponsáveis  trafegam  em  alta  velocidade
naquela  via  pública,  podendo  provocar  acidentes  com
vítimas fatais, uma vez que naquela localidade está situada
a  igreja  São  Benedito,  além  de  bares,  restaurante  e
consultório médico.

-para  que  através  do  Departamento  competente,
providencie  a  instalação  de  LOMBADA  na  Rua  Geraldo
Aguiar Mariuzzo, próximo ao número 166 – Bairro: “Duílio
Gambini”, com a finalidade de melhorar o trânsito, pois os
veículos estão trafegando em alta velocidade por aquela
via pública, podendo ocasionar acidentes.

Ana Paula Tiburcio de Godoy- 1ª Secretaria
-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao

Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  para  que  através  da  secretaria
competente,  estudem  a  possibilidade  de  instalar  um
redutor de velocidade (lombadas) na AV.MADRE PAULINA,
visto que a referida avenida se tornou muito movimentada.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  para  que  através  da  secretaria
competente,  realize  a  operação  tapa-buraco  ou
recapeamento asfáltico, em caráter de urgência, em toda a
extensão da rua Nicola Pizza, Vila Martins III, em especial
defronte o número 1168, número 1160,e ao número 1161,
tendo em vista que os buracos tem prejudicado tanto os
moradores, motoristas e pedestre que transitam por esta
via, quanto os comerciantes que diga-se de passagem tem
contribuído  muito  com  o  município  através  de  seus
impostos  e  vem  gerando  empregabilidade  para  a
população.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  para  que  através  da  secretaria
competente,  realize  em caráter  de urgência  a  operação
tapa-buracos em toda a extensão da rua Antônio Hassum,
no bairro da Brabância, visto que os buracos na via referida
tem  causado  insatisfação  aos  moradores  e  todos  que
trafegam por esta via.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  para  que  através  da  secretaria
competente,  estude  a  possibilidade  de  aumentar  o
alargamento da via, na RUA LINEU PRESTES, onde já existe
uma  pequena  parte,  visto  que  na  via  referida  existem
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comércios  e  fica  difícil  a  atravessais  de  pedestres,  devido
ao movimento de veículos.

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

reparos e manutenções elencadas abaixo no Bairro Vera
Cruz:?Recuperação do leito carroçável na Rua do Calvário
em frente  ao  433;?Reavivar  pinturas  das  lombadas  que
estão apagadas na Rua João Evangelista;?Limpeza da Praça
Terceiro Milênio e conserto dos aparelhos de ginastica que
os moradores utilizam nas horas de lazer;?Mureta da Ponte
da Rua Santa Verônica, que está rachada;?Recuperação do
leito  carroçável  da  Rua  Santa  Verônica  que  está  com
inúmeros buracos;?Nivelar guias e sarjetas da Rua Santa
Verônica;?Estudar uma solução para resolver o alagamento
que  acontece  na  Rua  Santa  Verônica  em  dias  de
chuva;?Solucionar o problema do esgoto à céu aberto perto
da  ponte  na  Rua  Santa  Verônica  próximo  ao  nº
285;?Solucionar o desnível  na guia na Rua Verônica em
frente ao nº 285;

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realizada
Campanhas de Conscientização referente ao descarte de
bituca de cigarros ou de produtos fumígenos derivados do
tabaco  em vias  e/ou  logradouros  públicos  e  adesão  da
população na realização de grandes eventos.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
estudos no sentido de revitalizar a Praça do Centro Cultural
- CAIC e Praça Monsenhor Celso:

•Árvores precisando de manutenção, e laudo técnico
para avaliar as condições das mesmas, para prevenção de
acidentes;•Falta de segurança;•Aperfeiçoar a pista interna
de  caminhada ;• Ins ta l a r  l i xe i ras ; •P laca  de
identificação;•Correção  do  passeio  público,  que  está  em
desnível, inviabilizando a acessibilidade. Considerando que,
a CAIC é frequentada por munícipes, turistas que visitam a
cidade, os quais fazem caminhada, utilizam a academia ao
ar livre, levam seus filhos para brincar no parquinho infantil
e os idosos utilizam o local para fazer seus carteados e para
suas horas de lazer.

-por meio do setor competente, para que providencie
estudos no sentido realizar melhorias no Loteamento Pouso
do Vale Verde I, localizado na Represa Jurumirim. Instalação
de uma iluminação pública adequada.

Ronda  Policial  para  inibir  a  ação  dos  vândalos  e
malandros,  principalmente  nos  finais  de  semana.
Considerando que, os moradores estão preocupados com a
falta de iluminação e segurança, que favorece a ação de
vândalos  e  ladrões  que  se  beneficiam desta  situação  para
agirem; tirando o sossego de todos os moradores do local.
O  desejo  de  todos  que  possuem residência  no  referido
loteamento é ter mais atenção do Poder Executivo, para
que possam gozar de uma vida digna e tranquila.

-para que realize os apontamentos elencados abaixo
para melhorias no Bairro Vila Jardim, que está em situação
precária:•Terreno com mato alto  na Avenida Brasília  ao
lado  do  nº  24;•  Buraco  da  Avenida  Getúlio  Vargas,
necessitando de reparos;•Esgoto a céu aberto na Avenida

Getúlio Vargas, água acumulada com mal cheiro, podendo
acarretar  doenças  nos  moradores  e  munícipes  que
transitam pelo local;•Buraco na Rua Dias Cintra confluência
com  a  Aven ida  Getú l i o  Vargas ,  acumulando
água;•Necessidade  de  repintura  na  sinalização  de  solo
PARE na Rua Dias Cintra confluência com a Avenida Getúlio
Vargas, é de suma importância que seja realizada a pintura
em  caráter  de  urgência,  pois  a  via  com  grande  fluxo  de
veículos;•Terreno com mato alto e entulhos na Rua Dias
Cintra em frente ao nº 118 e ao lado do nº 168,• Buraco
Rua Hugo Tamassia em frente aos números 49, 85, 213,
215,  necessitando  de  recapeamento;•Terreno  com mato
alto na Rua Elza Moreira ao lado do nº 42;

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

Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  que  através  da  Secretaria  de
Transportes  e  Serviços  seja  efetuado  reparos  “tapa
buracos”  no  cruzamento  das  ruas  Bahia  e  Padre  Emilio
Immos no Bairro Água Branca, ao lado do supermercado
São  Roque,  devido  a  precariedade  do  local  que  tem
causado  transtorno  de  veículos  e  pedestres  que  ali
transitam.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  que  através  da  Secretaria  de
Transportes e Serviços seja providenciada a realocação e
nivelamento  das  lajotas  no  leito  carroçável  da  Rua São
Paulo defronte aos números 216, 186 e 187, Bairro Água
Branca,  devido  ao  afundamento  e  formação  de  três
buracos, o que tem causado transtorno ao trânsito local.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  para  que  através  da  Secretaria  de
Transportes e Serviços seja providenciada a manutenção
na Rua Presidente Prudente, Quadra O, no Bairro do Golf
devido  ao  desnivelamento  e  invasão  de  matos  no  leito
carroçável da via.

Hidalgo André de Freitas
-para  que  estude  a  possibilidade  da  realização  do

Projeto Prefeitura no Bairro.
O Projeto é um grande facilitador e permiti à população

a quebra de barreiras burocráticas no acesso aos setores
da administração pública,  levando suas  reivindicações  e
anseios  de  forma  direta  a  qualquer  secretário,  que  se
fazem  presentes  durante  todo  o  evento,  atendendo  e
resolvendo os problemas do bairro.

-para que determine ao departamento competente a
cobertura do Ponto de Ônibus existente em frente ao lago
no  Conjunto  Habitacional  Mario  Emílio  Bannwart.  Este
vereador foi procurado por moradores desta localidade, em
especial  pela  Sra.  Daniela  Pereira,  que  solicitaram uma
“Cobertura para o Ponto de Ônibus” existente no local. O
local especificado, tem grande fluxo de pessoas, que usam
esse meio de transporte para se locomoverem até seus
trabalhos  e  outros  à  fazeres,  e  fica  expostos  ao  sol  e

6Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

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

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


SEMANÁRIO Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Sexta-feira, 05 de agosto de 2022 Ano VI | Edição nº 1357 Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

chuvas,  causando  grande  aborrecimento  à  população
usuária do transporte público.

-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente,  a
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO PÚBLICO À RUA
MANUEL  PRETO  CARDOSO,  bairro  Parque  Residencial
Brabância I'.

-para  que  interceda  junto  ao  setor  competente  no
sentido de providenciar a INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE
VELOCIDADE  na  Rua  Mariano  Fávaro,  no  Conjunto
Habitacional  Egydio  Martins  da  Costa.

-para que estude a possibilidade da IMPLANTAÇÃO DO
PROGRAMA ‘ESCOLA DA INTELIGÊNCIA’ NAS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO PÚBLICO E PARTICULAR DO MUNICÍPIO. O atual
contexto social e educacional de nosso Município na qual
presenciamos  uma  série  de  problemas  relacionados  à
conduta  dos  jovens  e  das  crianças  em  sala  de  aula,
desperta  uma preocupação com a  segurança  escolar,  a
qualidade do ensino, as relações interpessoais na escola e
outros  problemas  relacionados  com  a  violência  e  a
intolerância.

-solicito  novamente para  que o  órgãos  competentes
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  TRANSPORTES  E  SERVIÇOS
através  do  Sr.  Secretário  CESAR  AUGUSTO  LUCIANO
FRANCO  MORELLI  e  DEMUTRAN  (DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE TRANSITO) para que analise a possibilidade
de  fazer  a  pintura  da  sinalização  PARE  na  Rua  Três
Corações em todas as suas transposições, a mesma está
localizada no Bairro Bonsucesso.

-solicito  novamente  para  que  o  órgão  competente
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  TRANSPORTES  E  SERVIÇOS
através  do  Sr.  Secretário  CESAR  AUGUSTO  LUCIANO
FRANCO  MORELLI  E  O  DEMUTRAN  (  DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE TRANSITO) para que analise 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.

Leonardo Pires Ripoli
-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao

Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  através  do  setor  responsável,  a
construção  de  uma  praça,  com  parquinho,  nas
proximidades  da  Escola  Norma  Lilia  Pereira,  no  Jardim
Santa  Mônica.  Em  visita  ao  local,  e  contato  com  os
moradores, nos relataram que não existe nenhuma área de
lazer para os moradores do referido bairro e adjacências.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito Municipal, através do setor responsável, após um
estudo técnico, a alteração do trânsito na rua Alagoas, nas
proximidades  do  túnel  Milton  Monti.  Em  contato  com
moradores  do  referido  logradouro,  nos  relataram  as
dificuldades  encontradas  para  estacionar  no  local,  assim

como acessar as garagens das casas, por conta de o local
ser  mão  dupla  e  ter  um  fluxo  muito  alto  em  horários  de
pico. A referida alteração seria manter a rua Alagoas mão
única, no sentido centro bairros.

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  através  dos  setores  responsáveis,  as
seguintes melhorias no Bairros Avaré 1 e também Jardim
Vera Cruz: Construção de calçada na rua Dona Carmem
Dias Faria,  nas proximidades da UBS, no sentido Centro
Bairro;- Pintura de faixas de pedestres nas proximidades da
escola Ulisses Silvestre, tanto na rua Júlio Jacob da Rocha,
quanto  na rua Dona Carmem Dias  Faria;-  Instalação de
lombadas  e/ou  redutores  de  velocidade  na  rua  Dona
Carmem Dias Faria;

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  através  do  setor  responsável,  uma
reforma  em  caráter  de  urgência,  da  calçada  localizada
defronte à Casa de Passagem, na rua Minas Gerais.

A  calçada  é  revestida  de  pedras  portuguesas,  mas
atualmente  está  totalmente  sem  condições  de  uso,
colocando ainda a segurança dos pedestres em risco.

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

Município, para que realize imediatamente uma LIMPEZA e
passe  a  MÁQUINA  NIVELADORA  (PATROL)  em  toda  a
extensão  da  estrada  sentido  bairro  Pedra  Preta  e
imediações, as quais encontram-se danificadas, com muitos
buracos, tornando-se muito difícil o transito de veículos que
escoam mercadorias de produção agrícolas da zona rural.
Para escoamento da água de chuva, seja feita a abertura
de caixas  laterais,  visando retenção da água de chuva,
motivo  pelo  qual  não  há  uma  regularidade  dessas
benfeitorias no local.

- para que oficie o setor competente da municipalidade,
mais precisamente a área de serviços, para que realize o
reparo do poste de iluminação da Rua Princesa Isabel, nas
imediações do número 58,  no bairro Vila  Jussara maria,
próximo ao bairro Alto, pois o reator e as lâmpadas não
estão  funcionando  corretamente  há  mais  ou  menos  5
(cinco)  meses,  segundo  reivindicações  dos  moradores,
causando transtornos para os munícipes

-para que oficie o setor competente da municipalidade,
no  sentido  de  viabilizar  imediatamente  uma  TAMPA  DE
BUEIRO para que seja colocada na Rua Costa Felix Oliveira,
esquina com a Rua Antônio Mariuzzo, tendo em vista que a
falta da referida tampa pode causar acidentes com vítimas,
além dos prejuízos nos veículos, caso algum munícipe ou
condutor  de  veículo  passe  pelo  local  de  forma
despercebida, e não aviste o perigo do bueiro sem a tampa
protetora.

-para que oficie o setor competente da municipalidade,
mais precisamente a área de serviços, para que realize a
limpeza e manutenção do telhado do Centro de Educação
Infantil  – “CEI Adalgisa Almeida Ward”, pois se encontra
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com muitos pombos e sujeiras advinda desses pombos, o
que pode causar doenças nas crianças e funcionários da
creche

-para que oficie o setor competente da municipalidade,
mais precisamente a área de serviços para que realize a
manutenção  da  vazão  de  água  da  Rua  Alberto
Vendrametto, pois a vazão existente é muito pequena para
comportar  a  água da rua toda,  que acaba inundando e
entrando nas casas da Rua José Ferreira de Albuquerque,
causando grandes prejuízos para os moradores toda vez
que chove.

Magno Greguer
-para que estude a possibilidade quando possível de

colocar nome de Praça ou Logradouro Público com o nome
da  SRª  Luiza  Rubio  Leme(in  memorian)  em  algum
loteamento a ser inaugurado em nosso município.[

-para que estude a possibilidade quando possível de
colocar nome de Praça ou Logradouro Público com o nome
do  SR  Daniel  Toledo  Leme  (in  memorian)  em  algum
loteamento a ser inaugurado em nosso município.

-para  que  efetue  a  cobertura  do  ponto  de  ônibus
localizado na Rua Aparecida dos Santos Bairro Banwart

Maria Isabel Dadàrio
-indicando a necessidade de realizar a revitalização da

Praça João Valente, localizada no Bairro Vila Martins I.  A
referida  praça  fica  entre  as  ruas  Tiradentes,  Marechal
Rondon  e  Antônio  Gomes  Amorim.

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

Como podemos observar nas fotos que acompanham a
propositura.

-indicando  a  necessidade  de  realizar  a  pintura  das
rampas  de  acessibilidade  nos  passeios  públicos,  pois
existem rampas que ainda não estão sinalizadas.

-a necessidade de realizar a limpeza e manutenção do
passeio público localizado na Av. Major Rangel com a Rua
Amazonas.

Como podemos observar nas fotos que acompanham a
propositura.

-indicando  a  necessidade  de  avivar  pintura  de  solo
(faixa  de  pedestres)  no  Centro  de  Atendimento  ao
Educando, localizado na Av. Major Rangel, nº2222.

Como podemos observar nas fotos que acompanham a
propositura.

-que  notifique  as  empresas  concessionárias  de
telecomunicações para que realizarem o alinhamento e a
retirada  dos  fios  inutilizados  dos  postes  ao  longo  da
Avenida  Paranapanema  de  acordo  com a  Lei  Municipal
vigente nº 2.139.

Como podemos observar nas fotos que acompanham a
propositura.

.REQUERIMENTOS

Maioria dos Vereadores
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de

profundo  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  DEOLINDO
FIGUEROBA CLARO

Flávio 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 informe a
esta  Casa  de  Leis  quais  medidas  estão  sendo  tomadas
quanto aos munícipes que efetuam a queimada nos lotes
urbanos  e  descumprem  a  Lei  nº  879/2006  (proíbe  a
realização de queimadas nos lotes urbanos do Município de
Avaré e dá outras providências). Justificativa: este Vereador
recebeu  diversas  reclamações  referente  a  realização  de
queimadas  próximo  a  creche  do  Residencial  Bairro  São
Rogério “C.E.I Prof. Nadime Chibani Marques (R. Antônio de
Jesus-  Jardim  Presidencial,  Avré/SP  Cep  18706-570),
prejudicando a saúde das crianças e servidores, além dos
moradores das redondezas.

-que  seja  oficiado  a  Secretaria  Municipal  de  Cultura,
através de sua secretária,  sra.  Isabel  Cardoso,  votos de
aplausos e parabenizações pela realização do Arraiá do Nhô
Musa,  que  após  ficar  suspenso  por  dois  anos  em
decorrência da pandemia, no ano de 2022 teve sua edição
realizada  com  sucesso  na  Concha  Acústica,  por  onde
passaram cerca de 1800 pessoas. Parabenizamos também
o Fundo Social de Solidariedade, Creche Adalgisa, Nocaija,
UNA, AAPC, Creche Bidunga, CEI Camila Negrão, Casa de
Artes e Artesanato, Nova Jornada, Amor à Vida, GAADC,
Seres Gigantes, APAE e CEI Jandira Pereira que participaram
da edição.

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

que estudem a possibilidade de implantar uma LOMBADA
na Rua Higino Roteli, próximo ao número 2.011 – Bairro:
“Vila  Martins III”,  tendo em vista que muitos motoristas
irresponsáveis  trafegam em alta  velocidade  naquela  via
pública, podendo provocar acidentes.

-seja  oficiado  o  Conselho  Municipal  de  Trânsito  para
que estudem a possibilidade de implantar uma LOMBADA
na Rua Geraldo Aguiar Mariuzzo, próximo ao número 166 –
Bairro:  “Duílio  Gambini”,  com  a  finalidade  de  melhorar  o
trânsito,  pois  os  veículos  estão  trafegando  em  alta
velocidade  por  aquela  via  pública,  podendo  ocasionar
acidentes.

-seja  oficiado  o  Conselho  Municipal  de  Trânsito  para
que estudem a possibilidade de implantar uma LOMBADA
na Rua Mato Grosso, entre a Rua Piauí e a Rua Ceará, tendo
em vista que muitos motoristas irresponsáveis trafegam em
alta  velocidade  naquela  via  pública,  podendo  provocar
acidentes  com  vítimas  fatais,  uma  vez  que  naquela
localidade  está  situada  a  igreja  São  Benedito,  além de
bares, restaurante e consultório médico.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  MARIA
AUXILIADORA DO AMARAL
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-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  APARECIDO
ALVES VIEIRA

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,
reiterando o Requerimento nº 584/2022 , sem resposta até
a presente data, para que informe a esta Casa de Leis de
sobre  a  ocorrência  e  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. 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 trituração dos resíduos? O
Município possui equipamento para fazer a trituração dos
resíduos  da  construção  civil?  A  disposição  irregular  de
resíduos é um grande problema.

-que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Senhor  Joselyr
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, por meio do setor competente, para que
nos  esclareça.  Se  já  foi  providenciado  Equipe  de
Manutenção  Volante  para  atender  as  emergências  nas
Escolas e Creches do Município? Considerando que, essa
vereadora desde de 2017 vem apontando essa necessidade
e através do Requerimento nº 1326/2018 e Indicação nº
861/2019, para que seja criado a Equipe de Manutenção
Volante  nas  EMEBs  e  CEIs  do  nosso  Município  com  a
finalidade de minimizar os diversos problemas encontrados
por  falta  de manutenção nos prédios.  Sugiro  que nosso
Município siga os mesmos moldes do Centro Educacional
SESE-300 de Avaré, para evitar que o Tribunal de Contas
aponte  irregularidades  que  poderá  ser  sanado  com  o
trabalho efetivo da Equipe de Manutenção nos prédios das
Escolas e Creches.

-que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Senhor  Joselyr
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, por meio do setor competente, para que
nos esclareça sobre a prestação de contas referente aos
recursos  do  FUNDEB,  pois  a  legislação  estabelece  a
obrigatoriedade  dos  governos  estaduais  e  municipais,
apresentarem a comprovação da utilização dos recursos do
Fundo em três momentos distintos que são:

Mensalmente  -  ao  Conselho  de  Acompanhamento
Social  do  FUNDEB  mediante  apresentação  de  relatórios
gerenciais  sobre  o  recebimento  e  aonde  está  sendo
empregado  os  recursos  do  Fundo  (art.  25  da  lei  nº
11.494/2007).

Bimestralmente  -  por  meio  de  relatórios  do  Poder
Executivo,  resumindo  a  execução  orçamentária
ev idenc iando  as  despesas  de  manutenção  e

desenvolvimento do ensino, em favor da Educação Básica,
conta do Fundo (§ 3º art.  165 da CF, art.  72 da Lei  nº
9.394/1996 – LDB e art. 52 da LC nº 101/2000).

-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 Teatro Municipal Doutor
Octávio Morales Moreno: Como andam as tratativas para
reativação o Teatro Municipal de nossa cidade? E o estudo
em  relação  a  construção  de  um  novo  Teatro  na  área
contígua  do  Centro  Cultural  Esther  Pires  Novaes?
Considerando  que,  em  resposta  ao  Requerimento  nº
1257/2019 à Secretaria Municipal da Cultura enviou para
esta Casa de Leis o ofício nº 102/2019 que foi mencionado
a  construção  de  um  novo  teatro.  Hoje  em  2022,  que
resposta  essa  vereadora  poderá  dar  aos  munícipes  que
cobram insistentemente a reforma do Teatro Municipal?

-que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Senhor  Joselyr
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, por meio do setor competente, pra que
informe  esta  Casa  de  Leis.  Nosso  Município  possui
disposição de infraestrutura de apoio turístico, como acesso
adequado  aos  atrativos,  serviços  de  transporte,  de
comunicação  de  segurança  e  de  atendimento  médico
emergencial? Nossa cidade possui sinalização indicativa de
atrativos turísticos adequados aos padrões internacionais?
Nossa  cidade  tem  Plano  Diretor  de  Turismo  para
acompanhamento? O Conselho Municipal de Turismo está
devidamente constituído e atuante em nossa cidade? Se
negativo, que nos esclareça quais motivos.

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

as  formalidades  regimentais,  que  seja  oficiado  o  Senhor
Prefeito  Municipal  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,  para
que através do setor competente seja informada esta Casa
de Leis o motivo da demora na execução da manutenção
do caminhão basculante,  marca Ford /  Cargo 1317, que
encontra-se há aproximadamente 120 dias em uma Retífica
situada  no  nosso  município  aguardando  o  pagamento
parcial de serviços executados e a devida conclusão dos
reparos devidos na parte mecânica (motor) do veículo.

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas
as formalidades regimentais, que seja consignado em ata
dos  nossos  trabalhos  REQUERIMENTO  DE  APLAUSOS  E
PARABENIZAÇÕES  ao  3º  Sargento  PM  Anderson  Novoa
pertencente  ao  efetivo  de  Policiamento  Rodoviário  de
Avaré, pela recente promoção ocorrida no mês de junho do
corrente  e  posterior  passagem  para  a  “reserva”  dos
Quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo após anos
de excelentes serviços prestados à toda sociedade paulista.

Hidalgo André de Freitas
-que  seja  oficiado  ao  Sr.  JUDÉSIO  BORGES,  Secretário

Municipal do Meio Ambiente da Estância Turística de Avaré,
bem como o Prefeito Municipal, JOSELYR BENEDITO COSTA
SILVESTRE, para que INFORME, dentro do prazo regimental
a  essa  Casa  de  Leis,  sobre  quais  atitudes  estão  sendo
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tomadas  e  se  está  ocorrendo  a  fiscalização  referentes  a
descartes  de  entulhos  em  áreas  verdes  do  Município,
principalmente no Bairro Vila Martins III. Tendo em vista,
notícia vinculada através do Jornal da Voz do Vale, muitos
“moradores da Vila Martins 3, em Avaré, estão cansados de
morar perto da sujeira, já que uma área que fica ao lado da
linha férrea virou um ponto de descarte de lixo e entulho de
pessoas que passam pelo local e fazem o descarte irregular
de  vasos  sanitários,  pneus,  guarda-roupas,  restos  de
construção, além do lixo orgânico. Moradores dizem que
convivem  com  a  situação  há  vários  meses  que  já
reclamaram diversas vezes na prefeitura, mas nada mudou.

-que seja oficiada a Sra. REGIANE DAFFARA, Secretária
Municipal  de  Assistência  e  Desenvolvimento  Social  da
Estância Turística de Avaré, para que INFORME, dentro do
prazo regimental a essa Casa de Leis, sobre a possibilidade
do Centro de Referência de Assistência Social I (CRAS I) -
Brabância,  estar  desenvolvendo  atividades  físicas  para
pessoas idosas do bairro. Tal requerimento se faz oportuno,
tendo em vista que esse Vereador visitou tanto o Centro de
Convivência do Idoso e o Centro Dia do Idoso de Avaré, e
observou o belo trabalho desenvolvido por ambos locais
para os idosos dos bairros. A distância do bairro Brabância
até esses locais é extrema, assim, enquanto não houver um
local  específico  que  possibilite  a  diversão,  o
entretenimento,  a  diversificação da cultura,  o  lazer  e  arte,
conforme estabelece a Lei Municipal 2437/2021, requeiro a
análise  técnica  da  implementação  através  do  CRAS  I
existente neste bairro, sendo que será grande valia para
todos no bairro.

-que seja oficiada o Dr.  ROSLINDO WILSON MACHADO,
Secretário  Municipal  de  Saúde  da  Estância  Turística  de
Avaré, bem como o Prefeito Municipal, JOSELYR BENEDITO
COSTA SILVESTRE,  para  que  INFORME,  dentro  do  prazo
regimental a essa Casa de Leis,  a relação de exames e
cirurgias  realizadas  pelo  Município  e  qual  o  tempo  de
espera para as suas realizações.

Tendo em vista as cobranças feitas pelos munícipes,
que relatam que aguardam exames e cirurgias há anos a
serem realizados pelo Município, requeiro que seja enviado
a essa Casa de Leis, detalhadamente o tempo de espera
para realização de cada exame e cirurgia.

-que  seja  oficiada  a  Sra.  ISABEL  CARDOSO,  Secretária
Municipal  de  Assistência  e  Desenvolvimento  Social  da
Estância Turística de Avaré, bem como o Prefeito Municipal,
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, para que INFORME,
dentro do prazo regimental a essa Casa de Leis, sobre o
repasse  de  recursos  referente  as  verbas  da  Lei  Paulo
Gustavo e a Lei Aldir Blanc. Tendo em vista as cobranças
feitas pelos artistas locais a esse Vereador, requeiro que
seja informado como está sendo realizado o pagamento do
Auxílio  Emergencial  aprovados  pelas  Leis  mencionadas.
Também informe quantos  artistas  estão  inscritos  nestes
projetos,  quais  estão sendo ainda contemplados,  qual  o
valor que está sendo repassado aos artistas e empresas
locais.

-que  seja  oficiada  a  Faculdade  Eduvale  de  Avaré,
representada  pelo  Claudio  Mansur  Salomão,  votos  de
aplausos  e  parabenizações,  pela  conquista  da  TV  Nova
Serrana.  Tal  requerimento  se  faz  necessário,  tendo  em
vista que através de muita luta, após 05 anos, a Faculdade
Eduvale conquistou a Concessão para estar transmitindo na
área municipal  um novo Canal  de TV denominado Nova
Serrana. Tal  canal contribuirá,  sem sombras de dúvidas,
para diversificação da Cultura,  Educação e Entretenimento
para a população da nossa Região.

Jairo Alves de Azevedo
seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de

profundo  pesar  pelo  falecimento  do  BENEDITO  IGNACIO
MACHADO l(CHIMBORE), ocorrido em Avaré, no dia 29 de
Julho  do  corrente,  fato  esse  que  causou  grande
consternação perante aos familiares e amigos,  uma vez
que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à
família aqui radicada. REQUEIRO mais que, do deliberado
em Plenário seja cientificada a família enlutada, através de
sua (esposa) Dinah Tereza Machado e demais parentes, à
Rua.  Trav.  São  João,  Nº  67–  Bairro:  “Sta.  Elizabeth”,
transmitindo-lhe  são  mesmo  tempo  os  sinceros
sentimentos  de  pesar  deste  Legislativo  pelo  infausto  e
doloroso acontecimento.-

-para  que  encaminhe  a  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
TRANSPORTES E SERVIÇOS através do Sr. Secretário CESAR
AUGUSTO  LUCIANO  FRANCO  MORELLI  e  ao  DEMUTRAN
(DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, para que nos
informe sobre as indicações e requerimentos feito por esse
vereador solicitando aos mesmos a execução da pintura
das faixas de indicação no asfalto de toda a extensão da
Av. Mario Covas pois a mesma encontra-se com as faixas
todas  apagadas  dificultando  a  visão  dos  motoristas  que
trafegam por ali, a noite principalmente a visibilidade dos
motoristas são afetadas podendo até mesmo ocasionar um
grave acidente.

-requeiro  para  que  o  órgão  citado  acima  analise  a
possibilidade  de  fazer  a  instalação  das  placas  de
identificação  de  altura  e  largura  (METRO)  no  pontilhão  de
anexação dos bairros: VILA MARTINS II E VILA MARTINS III,
solicito para que a solução desse problema citado nessa
propositura seja resolvido o mais breve possível, pois no
local alguns caminhões já ficaram presos no pontilhão, pela
falta de sinalização (PLACAS)

-requeiro para que os órgãos citados acima analisem a
possibilidade de  iniciar  a  revitalização da  área  de  lazer
(CAMPO DE  FUTEBOL  SUIÇO,  PISTA  DE  SKATE),  mesma
localizada na rua Francisco Gurgel  Pismel  no bairro Vila
Martins III. Os munícipes (moradores) do bairro reivindicam
a esse vereador para que possam levar sua família para
motejar  de  um  local  limpo,  tranquilo  e  seguro,  ainda
justificando essa propositura ressalto que a pintura do local
e a roçada nas imediações (redor) e dentro da área já é
uma boa maneira de ser iniciado a revitalização do mesmo.

Leonardo Pires Ripoli
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas
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as  formalidades  regimentais,  que  seja  oficiado  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, através
do  setor  responsável,  o  seguinte  esclarecimento:-  Quais
providências estão sendo tomadas em relação ao acúmulo
de lixos e resíduos nas proximidades da Avenida João Victor
de Maria, na Vila Martins 2. Em visita ao local, constatamos
o  "lixão"  a  céu  aberto,  e  que  está  trazendo  enormes
transtornos aos moradores próximos.

Luiz Cláudio da Costa
-que seja oficiada a Secretaria de Educação, na pessoa

de  sua  Secretária,  a  Sra.  Josiane  Aparecida  Lopes  de
Medeiros para que informe a essa Casa de Leis, sobre quais
medidas estão sendo tomadas a respeito da obra do Centro
de Educação Infantil “CEI Adalgisa de Almeida Ward”: Por
qual  motivo  essa  obra  está  parada?  Existe  uma  data
definida para retomar a obra Existe um planejamento para
finalização da reforma na creche?

Magno Greguer
-para que faça a instalação de uma torneira de água

perto do campo de futebol do projeto social Barra Grande
-para que realize o conserto da calçada na Avenida

Paranapanema com a Rua Santa Elizabeth Bairro Vila São
Luiz onde no mesmo endereço citado existe a creche Santa
Elizabeth.

-para que realize o estudo de uma canaleta ou vala
para evasão de água entre a Avenida DR António Silva
Cunha Bueno esquina com a Rua Sebastião  Munhoz no
Bairro Brabância.

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

Indústria  e  Comércio,  a  fim  de  que  informe  essa  Casa  de
Leis  sobre:1)Quantas  empresas  estão  efetivamente  em
atividade no parque industrial?2)Quantas áreas encontram-
se ociosas?

3)Quantas  áreas  estão  em  demanda  judicial  para
serem retomadas?Esses dados se fazem necessários a fim
de  esclarecer  sobre  o  desenvolvimento  econômico  da
cidade e possíveis estratégias para fomentar a economia do
município.

-para  que  seja  oficiada  a  Secretaria  Municipal  de
Indústria  e  Comércio,  a  fim  de  que  informe  essa  Casa  de
Leis  sobre  estratégias  que  estão  sendo  criadas  a  fim  de
impulsionar  a  economia  local  com  oportunidades  para
implantação  de  novos  negócios.  Como  sugestão,  segue
anexo exemplo da cidade de Cordeirópolis  –  SP,  com a
criação de HUB de tecnologia e inovação.

Maria Isabel Dadário
-que realize estudos visando a elaboração de Projeto de

Lei criando o Banco Municipal de Ração.
-informe  esta  casa  de  leis  se  há  estimativa  para

contratação  de  Médicos  Veterinários  em  caráter  de
urgência para o Castramóvel.

-sobre o funcionamento da fonte luminosa do Largo São
João.

-reiterando  o  requerimento  475/2022,  que  dispunha

sobre o fechamento dos vãos que permeiam os banheiros
ao longo dos andares do Centro Administrativo Municipal,
pois o mesmo está causando a morte de diversos pássaros
e outros animais que caem nesses buracos. Além de causar
uma morte cruel a esses animais os funcionários se sentem
angustiados  ao  escutarem eles  se  debaterem buscando
uma saída sem sucesso.

-reiterando  o  requerimento  418/2022,  que  dispunha
sobre a implantação da Secretaria Municipal de Proteção e
Defesa Animal.

REQUERIMENTOS APRESENTADOS NO RECESSO
PARLAMENTAR

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

profundo pesar pelo falecimento do Senhor ADÃO LAZARO
LIMA

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

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

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  CÉLIO  DO
CARMO MARTINS

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  SEVERINO
GONÇALVES DA SILVA

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  ODETE
APARECIDA SOMAN DE LIMA

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

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento do Senhor FRANCISCO DE
ASSIS HYPÓLITO

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento do Senhor FRANCISCO DE
SOUZA CELESTINO

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento da Senhora OLINDA DA
CUNHA LOUVAIS

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

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

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  THEREZA
LEME DA SILVA ROCHA

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

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

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

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  THALITA
APARECIDA ORTEGA GROSCOFF

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar  pelo  falecimento da Senhora ELIANA DE
JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  DORIVAL
CANDIDO DA SILVA

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

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

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

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

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOÃO DA SILVA
NOGUEIRA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROCHA VIEIRA
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de

profundo  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  CATARINA
CÂNDIDA BUENO

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  LOIDE
FERREIRA DE OLIVEIRA BERNARDINO

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento da criança ISAAC KALEB
DOS SANTOS BRUDER

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

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

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  CLAUDIA
MARIA NEGRÃO INACIO

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

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

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