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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Atos Oficiais

Decretos

Decreto n.º 6.541, de 28 de outubro de 2021.
(Declara Hóspede Oficial do 
Município o Sr. LUIZ ROBERTO 
MOREIRA ALVIM).

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

D  e  c  r  e  t  a  :  -

Artigo 1º - Fica declarado Hóspede Oficial do Município 
de Avaré, o Sr. LUIZ ROBERTO MOREIRA ALVIM, 
Governador do Distrito 4621 do Rotary Internacional, 
quando de sua visita em nossa cidade, no dia 28 de 
outubro de 2021.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 28 de 
outubro de 2021.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão 
Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

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

instrução 02/95 item II e 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 pão de hot dog e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender os 
Equipamentos da Semades.

Fornecedor: Leandro Joest Rebessi - ME

Empenho(s): 19989/2021

Valor: R$ 455,40

Avaré, 29 de outubro de 2021

Adriana Moreira Gomes

Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social

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 cotas de gás e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para utilização nos 
Equipamentos da Semades.

Fornecedor: Seltom Comércio de Gás Ltda. EPP

Empenho(s): 17010/2021

Valor: R$ 236,00

Avaré, 29 de outubro de 2021

Adriana Moreira Gomes

Secretária Municipal de Desenv. E Assist. Social

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 cobertores e lençóis e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atendimento da 
Defesa Civil.

Fornecedor: Daru Indústria Têxtil Ltda.

Empenho(s): 20481/2021

Valor: R$ 1.098,00

Avaré, 29 de outubro de 2021

Patricia de Cassia Furno Olindo Franzolin

Secretária Municipal de Governo



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

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

 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

2

Sexta-feira, 29 de outubro de 2021 Ano V | Edição nº 1113

Atos Legislativos

Indicações

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRESENTADOS 
NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 18 DE OUTUBRO DE 

2021
INDICAÇÕES

Adalgisa Lopes Ward

-para que através do Departamento competente, 
providencie os reparos necessários em um buraco que se 
abriu na Rua Rio Grande do Norte, defronte ao número 
1.875 – Bairro: “Centro”, uma vez, que vem colocando em 
risco a estrutura do poste. Segue em anexo foto do citado 
local.

-por meio do setor competente, para que tomem 
providências em relação aos lixos e entulhos depositados 
indevidamente nas vias públicas dos bairros de nossa 
cidade e no Balneário Costa Azul.

-por meio do setor competente, para que realize 
um trabalho de Conscientização para que não haja 
Aglomerações nos bares e quiosques do Município da 
Estância Turística de Avaré.

-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 230, 
para que realize limpeza e manutenção do mesmo.

-por meio do setor competente, para que estimule a 
Criação de Cooperativas de Trabalhadores para agregar 
pessoas que só exerçam trabalho ou informal.

-por meio do setor competente, para que atualize o 
credenciamento dos artistas avareenses, convidando-os 
para participarem de todos os eventos.

-por meio do setor competente, para que realize 
divulgação através das mídias sociais todos os Eventos 
Culturais de nossa cidade.

-por meio do setor competente, para que providencie 
um Ponto de Ônibus próximo ao terminal municipal. 
Considerando que, com a derrubada do terminal os 
usuários não têm um local adequado para se proteger das 
intempéries do tempo.

-por meio do setor competente, para que realize 
em caráter e urgência a revitalização da Praça José de 
Andrade/Bairro Alto da Boa Vista. • Troca de 
lâmpadas queimadas; • Troca de luminárias quebradas; 
• Troca dos bancos danificados e limpeza; • 
Recuperação do passeio público; • R e c o l o c a ç ã o 
das lajotas portuguesas; • Poda de levante nas 
árvores; • Instalação de um abrigo (cobertura) no 
Ponto de Ônibus existente na Praça.

-por meio do setor competente, para que agilize o 
atendimento dos pacientes do Pronto Socorro.

-por meio do setor competente, para que providencie 
a recuperação do leito carroçável da Rua da Colina/Bairro 
Colina Verde em frente ao número 568.

-por meio do setor competente, para que verifiquem 
o alagamento da Rua Dorita/Bairro Jardim Paineiras, nos 
dias de chuva a via fica toda inundada. Considerando que, 
os moradores do bairro solicitam que o Poder Executivo 
faça limpeza e manutenção constante na boca de lobo 
da referida rua, que não comporta a água da chuva que 
vem com muita força e inunda as residências e a via fica 
intransitável.

-por meio do setor competente, para que em 
conformidade com a legislação vigente notifique o 
proprietário do terreno localizado na Rua da Colina/Bairro 
Colina Verde em frente do número 535, para que realize 
limpeza e manutenção do mesmo.

Carlos Wagner Januário Garcia

- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, para que através do setor competente, 
providencie a instalação de uma cobertura no ponto de 
ônibus localizado na Av. Wilma Ferreira de Maria Valente 
defronte o nº 05 no bairro Emílio Bannwart.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, para que através do setor competente 
providencie o devido reparo na rua Amazonas nº 910, 
bairro Santana, onde ocorreu um afundamento na via 
pública entre o leito carroçável e a sarjeta prejudicando 
o trânsito local.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, para que através do setor competente 
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providencie os devidos reparos, tais como (realocação 
de lajotas, coleta de entulhos e roçada) no cruzamento 
da Rua Maranhão x Voluntários de Avaré. Tal solicitação 
se faz em decorrência do acúmulo de entulho e mato 
nas calçadas; e da falta e desajustes de lajotas no leito 
carroçável da via, o que tem sido alvo de reclamação por 
parte dos munícipes.

Hidalgo André de Freitas

- Para que interceda junto ao setor competente no 
sentido de providenciar com urgência a limpeza do 
Canteiro Central da Avenida Paulo Contrucci Leal em 
toda sua extensão, tendo em vista muito mato alto, 
deixando totalmente sem visão as passagens existentes 
nesse canteiro que separa o Bairro Jardim Califórnia do 
Bairro Vila Operária. Aproveito para INDICAR também 
o conserto com URGÊNCIA DA ESCADA existente no 
local, que dá acesso entre os Bairros Jardim Califórnia 
e Vila Operária, além de INDICAR melhorias quanto a 
iluminação pública que é precária na entrada do Bairro 
Jardim Califórnia, além de uma melhor sinalização. São 
as grandes reinvindicações dos moradores do respectivo 
bairro. Há necessidade que se faça à limpeza, pois 
os pedestres acabam utilizando a rua para poderem 
caminhar devido às péssimas condições em que se 
encontra. Atualmente está servindo como um criadouro 
de animais peçonhentos.

Jairo Alves de Azevedo

- peço novamente para que através do DEMUTRAN 
seja analisada a possibilidade de instalação de um redutor 
de velocidade (LOMBADA) na Av. Emilio Figueiredo 
defronte ao número 15. No local há necessidade 
também de pintura de solo (DÊ A PREFERÊNCIA). Essa 
sinalização é primordial, pois no local citado já houve 
acidentes e está muito perigoso sem a sinalização devida 
e sem um redutor de velocidade. A avenida acaba em uma 
rotatória e os motoristas trafegam em alta velocidade; 
peço que respondam a este vereador, pois os moradores 
e comerciantes reivindicam providencias sobre o local.

-novamente solicito para que através do Departamento 
competente providencie a manutenção adequada em 
toda extensão da Av. João Silvestre, Distrito Industrial, 
pois está difícil a entrada de veículos para realizar as 
entregas de mercadorias nas indústrias instaladas nas 
dependências.

-para que através da SECRETARIA DE OBRAS 

E SERVIÇOS, analise a possibilidade de executar o 
conserto de um buraco localizado na Rua Martha Rocha 
defronte ao número 337, Bonsucesso. O buraco está 
aumentando por causa do fluxo de veículos, causando 
insatisfação dos munícipes.

-novamente solicito para que através do departamento 
competente, providencie a manutenção adequada na 
Av. DONGUINHA MERCADANTE, Jardim Paineiras, 
justamente no trecho sem a pavimentação, pois está 
difícil o tráfego de veículos pela mesma. Os veículos são 
obrigados a transitar pela contramão causando um risco 
enorme de acidentes.

Leonardo Pires Rípoli

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, junto ao setor responsável, melhorias 
na sinalização da Avenida Mário Covas. Em alguns pontos 
do referido trecho, não existe nenhuma sinalização no 
asfalto, elevando o risco de acidentes, principalmente a 
noite. Em visita e contato com moradores, solicitam ainda 
o recapeamento em toda a extensão da Avenida.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora BRUNA 
APARECIDA MEIRA BIRIBA.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora ALDA 
MARIA COSTA DA SILVA.

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

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOEL 
GONÇALVES MENDES.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor NELCI DE 
SOUZA ROCHA.

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

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

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

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor EDNA 
SIMONASSI MORGATO.

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

-um voto de profundo pesar pelo falecimento do 
Senhor ANTONIO CARLOS FACONTI DE NORONHA, 
ocorrido em Avaré, no dia 13 de outubro 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 seus filhos, 
Senhor ANTONIO CARLOS JUNIOR, NICOLE e ISABEL 
CARDOSO, na Rua Pará nº 1.270 – Bairro: Centro, Avaré 
/ SP, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros 
sentimentos de pesar deste Legislativo pelo infausto e 
doloroso acontecimento.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor CIRCE 
ALVES VICENTINI.

Flavio Eduardo Zandoná- Presidente

- oficiado a Secretária Municipal de Cultura, a Sra. 
ISABEL CARDOSO, que encaminhe a esta CASA de 
LEIS os nomes das pessoas que fizeram a avaliação do 
Projeto inscritos dos artistas avareenses pela Lei Aldir 
Blanc, assim quais foram as formas seus critérios de 
avaliação e escolha dos premiados.

-oficiado a Secretária Municipal de Cultura, a Sra. 
Isabel Cardoso, que encaminhe a esta CASA de LEIS, 
quantos foram os artistas inscritos no projeto da Lei Aldir 
Blanc, quantos foram contemplados pela premiação, 
qual o valor pago de cachê para cada CPF cadastrado e 
devidamente premiado, qual o valor total destinados aos 
artistas avareenses.

-VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, para 
as Cantoras Maria Fernanda, Chris Tainá e Vanessa 
Reis, que se apresentaram no show “Vozes Femininas 
Avareenses” no último domingo dia 17 de outubro com 

a temática do outubro Rosa. Evento realizado pela 
Prefeitura Municipal, através do Fundo Social e Secretaria 
de Cultura em prol a ABOVA.

-VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, para 
os empresários Pedro José Bonugli diretor geral, Paulo 
José Bonugli, João Paulo Alves da Silva, Marcelo Alves da 
Silva e Adriano Eduardo Prezotto, todos representantes 
da instituição de ensino Faculdade de Engenharia e 
Administração Paulista (FAEP)recém inaugurada em 
Avaré.

-oficiado VOTOS DE APLAUSOS E 
PARABENIZAÇÕES, para a Sra. Bruna Silvestre 
presidente do Fundo Social e a Sra. Isabel Cardoso 
secretária de Cultura pelo evento realizado com a temática 
do Outubro Rosa de Prevenção ao Câncer de Mama em 
parceria com a ABOVA, do qual teve uma carreata e se 
encerrou com o shows “Vozes Femininas Avareenses” 
com as Cantoras, Maria Fernanda, Chris Tainá e Vanessa 
Reis.

Roberto Araujo- Vice- Presidente

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos 
“VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” à todos 
os Professores pela passagem do “Dia do Professor”. 
Importante destacar que “O Dia do Professor no Brasil” 
é comemorado no dia 15 de outubro, tendo sua origem 
através de um decreto imperial, baixado nesta mesma 
data em 1.827 por D. Pedro I, que criou o Ensino 
Elementar no Brasil. Professor! Educador! Mestre! 
Sinônimo de sabedoria. Um ato sólido de pensamentos 
e dizeres que nos reflete os ensinamentos da vida. Ser 
Professor é uma dádiva de Deus. É aquele que caminha 
com o tempo, despertando sabedoria e transmitindo 
seus conhecimentos. Nesta data tão importante, 
abraçamos todos os Professores com o mais profundo 
respeito e carinho, reafirmando os nossos mais sinceros 
agradecimentos.   JUSTIFICATIVA:- Como Professor 
que sou, jamais poderia deixar de prestar esta justa 
homenagem a todos nossos educadores que, apesar das 
dificuldades, lutam com honradez dia a dia

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento da Senhora ROSALINA 
VALDIVIA BRUNO DAMIÃO.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ 
CARLOS CORRÊA DOS SANTOS.
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-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor PEDRO 
HENRIQUE TEODORO.

-seja oficiado à CPFL/Santa Cruz para que providencie 
em caráter de URGÊNCIA os reparos necessários em um 
buraco que se abriu na             Rua Rio Grande do Norte, 
defronte ao número 1.875 – Bairro: “Centro”, uma vez, 
que vem colocando em risco a estrutura do poste. Segue 
em anexo foto do citado local.

Adalgisa Lopes Ward

- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré e Secretaria Municipal de 
Esporte, para que informe esta Casa de Leis sobre a 
inclusão do Município da Estância Turística de Avaré, para 
o recebimento do benefício referente ao Programa Bolsa 
Atleta, desenvolvido pela Secretaria Especial do Esporte 
e do Ministério da Cidadania. 1) O nosso Município está 
incluído no Programa Bolsa Atleta? 2)Caso negativo, a 
Secretaria competente pretende realizar a inclusão? 3)
Caso positivo, quando o Programa passará a ser válido?

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré e Secretaria e Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para 
que informe esta Casa de Leis sobre os dados contidos 
no Cadastro Único e as famílias assistidas no Município 
da Estância Turística de Avaré.  Considerando que, os 
dados contidos no CADASTRO ÚNICO da Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social têm 
relacionamento com o Sistema Tributário do Município, 
bem como a situação econômica da sociedade avareense.  
Considerando que, é de extrema importância que todos 
tenham o conhecimento de modo geral sobre a proporção 
da população em situação de vulnerabilidade em relação 
aos demais. Diante do exposto solicito que o Chefe do 
Executivo responda os seguintes questionamentos: 
Atualmente quantas famílias estão cadastradas no 
Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social? Apresentar um relatório de 
quantas dessas famílias possuem casa própria e quantas 
pagam aluguel. Qual o percentual do total das famílias 
cadastradas residentes por região geográfica do Município 
ou por bairro?  Justificativa – O CADASTRO ÚNICO é um 
conjunto de informações sobre as famílias em situação 
de pobreza e extrema pobreza. Essas informações são 

utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados e pelo 
Município para implementação de Políticas Públicas 
capazes de promover a melhora da vida dessas famílias.

-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 os programas, projetos 
e ações voltadas à inclusão de pessoas portadoras de 
deficiência em nosso Município: 1) Quais os programas, 
projetos e ações voltados à inclusão das pessoas 
portadoras de deficiência que estão em andamento em 
nossa cidade?  2)Existe previsão de implantação e/ou 
implementação de programas, projetos e ações voltadas 
às pessoas portadoras de deficiência nos próximos anos?  
Se positivo, especificar.  Se negativo, justificar.  3)   A 
Secretaria Municipal de Direito das Pessoas Portadoras de 
Deficiência, tem mapeamento, ou documento equiparado, 
com dados das Pessoas Portadoras de Deficiência que 
residem no Município?  Se positivo, enviar cópia.  Se 
negativo, justificar.

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré e Secretaria Municipal da 
Saúde, para que informe a esta Casa de Leis sobre o 
SAMU REGIONAL. 1)Procede a informação de que o 
Município da Estância Turística de Avaré não recebeu 
Recursos Federais para manter o serviço do SAMU em 
nossa cidade?

2)O Ministério da Saúde encontrou irregularidades 
na escala dos colaboradores do SAMU?  3)Segundo 
informações o SAMU REGIONAL foi desabilitado da 
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, por 
causa de irregularidades encontradas na escala dos 
colaboradores, isso procede? Considerando que, essa 
vereadora foi interpelada pelos avareenses para que 
nossa cidade não seja desligada do SAMU REGIONAL 
pelo excelente trabalho que desempenham, e que 
quando chamam o SAMU rapidamente são atendidos 
pelos colaboradores com carinho e humanismo.

Hidalgo André de Freitas

-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal e 
a Sra. Secretária de Educação para que Encaminhem 
a essa Casa de Leis relatório referente as limpezas 
de Caixas D`água dos estabelecimentos escolares de 
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responsabilidade do município e também de limpeza e 
manutenção de filtros de bebedouros dessas unidades 
escolares. Requer caso tal limpeza não tenha sido 
realizada, ou até mesmo tenha sido realizada a algum 
tempo atrás, seja realizada com EXTREMA URGÊNCIA, 
preservando a saúde dos funcionários e alunos desses 
estabelecimentos de ensino. Vale ressaltar que tais 
providências devem ser tomadas com urgência por se 
tratar de saúde pública.

-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal e 
ao Sr. Secretário de Obras para que providencie com 
urgência a adequação dos Pontos de Ônibus localizados 
na Avenida Major Rangel com URGÊNCIA. Vale destacar 
que após a Retirada pela Municipalidade do Terminal de 
ônibus que anteriormente existia no local, os usuários 
estão totalmente desamparados, tendo que aguardarem 
a chegada do respectivo ônibus sem qualquer 
acomodação mínima, sem proteção contra chuva e frio. 
Destaco que grande número de usuários do transporte 
público municipal, são idosos, gestante e atualmente se 
encontram totalmente sem local adequado e seguro para 
aguardar a chegada do respectivo ônibus.

-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal e a 
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social, Sra. Adriana Moreira Gomes, para que encaminhe 
a essa Casa de Leis, relatório INFORMANDO quais os 
Projetos Sociais em andamento no município, como 
esses projetos funcionam, quantas pessoas/famílias 
estão sendo beneficiadas com tais projetos sociais.

Jairo Alves de Azevedo

-solicito através desse para que os órgãos citados 
a cima analisem a possibilidade de fazer a instalação 
de um redutor de velocidade na Travessa Rio Velho de 
fronte ao n°185 “IGREJA ARCA DA ALIANÇA” no Bairro 
Jurumirim, ou veja se a melhor solução não seja interditar 
a passagem para veículos, para ser utilizada apenas 
por pedestres. Pois os veículos, principalmente as 
motocicletas passam em alta velocidade podendo causar 
acidentes e cadeirantes. Tendo em vista que ali não e 
uma passagem para veículos e sim para que pedestres 
possam adentrar ao Bairro Jurumirim.  Peço para que o 
órgão competente nos de um parecer sobre o assunto.

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, através do setor responsável, 
o seguinte esclarecimento: Qual a previsão para a 
instalação das coberturas no ponto de ônibus, ao lado 
da onde ficava o antigo terminal? Justificativa: Além de 
inúmeras reclamações de munícipes, estivemos no local 
e constatamos as dificuldades enfrentadas pelos usuários 
do transporte urbano, visto que aguardam a chegada dos 
ônibus “no tempo”, seja sol ou chuva. Desde já, pedimos 
urgência nessa questão.

Moções

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
MOÇÃO, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRE-

SENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 25 DE 
OUTUBRO DE 2021

MOÇÂO DE APLAUSOS
Luiz Cláudio da Costa, e outros

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e 
dispensadas as formalidades regimentais, a proposição 
de “MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES 
A DIRETORIA, COORDENADORIA, PROFESSORES, 
FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DA ESCOLA 
ESTADUAL DR. PAULO ARAUJO NOVAES – PAN pelos 
relevantes serviços prestados ao nosso município. De 
inciativa do vereador LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, e com a 
subscrição dos vereadores desta proposição, requeiro à 
Mesa Diretora, ouvido o Plenário desta Casa Legislativa, 
a MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES,  para 
a “DIRETORIA, COORDENADORIA, PROFESSORES, 
FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DA ESCOLA 
ESTADUAL DOUTOR PAULO ARAUJO NOVAES – 
PAN”,  que seja encaminhada mensagem de Aplausos 
e congratulações a honrosa instituição de ensino, pelo 
reconhecimento dos seus relevantes trabalhos na 
educação, em decorrência do início das comemorações 
do jubileu de seus 50 (cinquenta anos) de existência, com 
a missa de ação de graças na Igreja Matriz de Nossa 
Senhora das Dores, no início das ações de comemorações 
no Município

INDICAÇÕES
Adalgisa Lopes Ward
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-por meio do setor competente, para que providencie 
instalação de placa de identificação nas áreas verdes de 
nossa cidade, enfatizando para que não descartem lixos 
e entulhos nas mesmas.

-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.

-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 866, 
para que realize limpeza e manutenção do mesmo.

-por meio do setor competente, para que verifiquem o 
calçamento próximo da Igreja Santo Expedito/Bairro São 
Rogério  que está afundando.

Considerando que, os moradores estão solicitando que 
verifiquem as pedras que estão soltando do calçamento 
com urgência.

-por meio do setor competente, para que crie 
Campanha Educativa Grávidas com a participação 
CAISMA, incentivando atividades físicas.

-por meio do setor competente, para que estude a 
possibilidade de implantar calçada para portadores de 
deficiência visual com piso tátil direcional de alerta e que 
sejam instalados nas regiões centrais da cidade e locais 
públicos como Praças, Parques e Pistas para prática de 
caminhadas. Considerando que, o piso tátil é a solução 
mais adequada para proporcionar mais acessibilidade 
aos portadores de deficiência visual, de modo, que 
eles possam andar pelas vias sem correrem riscos de 
acidentes.

-por meio do setor competente, para que providencie 
as listagens dos pacientes que aguardam exames e 
cirurgias na Rede Municipal de Saúde deixando fixado 
em local visível nas Unidades de Saúde propiciando 
condições para que todos verifiquem a sequência dos 
exames e cirurgias com transparência. Considerando 
que, a presente propositura tem como finalidade garantir 
o direito de privacidade dos pacientes sendo divulgado 
apenas o número do Cartão Nacional de Saúde – CNS.

-por meio do setor competente, para que providencie 
médicos de todas as especialidades em todas as Unidades 

de Saúde dos bairros.

Considerando que, os pacientes que precisam 
ser atendidos por médicos especialistas estão sem 
assistência nenhuma e solicitam com urgência médicos 
de todas as especialidades para atender à demanda dos 
bairros.

-por meio do setor competente, para que realize poda 
na árvores que ultrapassam a calçada atrapalhando a 
visão dos motoristas e acessibilidade.

Considerando que, existem muitas reclamações de 
motoristas que deparam com árvores de altura baixa, 
mas com galhos e folhagens cheias que ultrapassam as 
ruas, atrapalhando a visibilidade dos motoristas. Sendo 
também muito perigoso aos motociclistas que precisam 
desviar e correm o risco de acidentes.

-por meio do setor competente, para revitalizar 
a arborização urbana da nossa cidade, substituindo 
as árvores que estejam em mal estado e com galhos 
atingindo as redes elétricas, esgoto, água e acessibilidade 
dos transeuntes por novas árvores comporte adequado 
e de preferência pertencentes a espécies nativas da 
região. Considerando que, nessa oportunidade, gostaria 
de assessorar a municipalidade sugerindo um projeto 
proposto pela CPFL intitulado Programa Arborização + 
Segura, que já acontece na cidade Hortolândia.

-por meio do setor competente, para que realize 
estudos junto ao Governo Federal para Implantar em 
nossa cidade o Projeto Brasil Sorridente, que visa a 
Saúde Bucal, com exames, próteses, implantes e atenção 
especial às pessoas com deficiência.

-por meio do setor competente, para que em 
conformidade com a legislação vigente notifique o 
proprietário do terreno localizado na Rua dos Pardais/
Bairro Bem-te-vi em frente do número 23, para que realize 
limpeza e manutenção do mesmo.

-por meio do setor competente, para que providencie 
um redutor de velocidade/lombada na Rua Luiz Carlos 
Montebugnoli Chaim/Bairro Vila Operária.

-por meio do setor competente, para que realize 
recapeamento asfáltico de todas as Ruas do Bairro 
Terras de São José.  Considerando que, os moradores 
do referido bairro estão indignados com o descaso com o 
bairro e solicitam mais atenção, asfaltando todas as vias, 
melhorando à iluminação, etc.
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-por meio do setor competente, para que propicie 
treinamentos periódicos nas Unidades Escolares do 
Município, para que em possíveis situações de emergência 
consigam resolver com maestria.

-por meio do setor competente, para que tomem 
providências em relação a construção do Viaduto na 
Avenida Domingos Leon Cruz confluência com a Rua 
Benedito D’Agostini. Considerando que, em conversa 
com os moradores do Bairro São Rogério II, eles estão 
esperando a construção do viaduto e solicitam urgência.

Carlos Wagner Januário Garcia

- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, para que através do setor competente 
seja providenciada a manutenção e limpeza na rua Hélio 
Cruz Pimentel com a Estrada do bairro Três Coqueiros ao 
lado da caixa d’água da Sabesp no Emílio Bannwart em 
razão do mal estado de conservação dessas vias e do 
acúmulo de lixo no local.

Jairo Alves de Azevedo

- novamente indico para que através do DEMUTRAN 
(Departamento Municipal de Trânsito) análise qual 
a possibilidade de instalar um redutor de velocidade 
(LOMBADA) na Rua: Teodomiro Garcia, no Bairro Plimec, 
próximo ao nº 49, pois os moradores e pedestres que 
transitam pelo local estão sentindo insegurança por conta 
da velocidade que os veículos transitam pela mesma.

-solicito novamente através do COMUTRAN 
(CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) para que seja 
analisada a possibilidade de instalação de um redutor de 
velocidade (lombada) na Rua Emilio Figueiredo defronte 
ao número 15, nessa rua há extrema necessidade, pois ali 
já houve vários acidentes e nada foi feito. Os moradores 
e comerciantes reivindicam a esse vereador providências 
sobre o local.

-novamente solicito para que através do Departamento 
competente providencie a manutenção adequada na 
Av. DONGUINHA MERCADANTE, Jardim Paineiras, 
justamente no trecho sem a pavimentação, foi jogado 
material para tampar os buracos, mas é preciso fazer 
a manutenção adequada pois está difícil o tráfego de 
veículos pela a mesma. Os veículos são obrigados a 
transitar pela contramão causando um risco enorme de 
acidentes.

Luiz Cláudio da Costa

- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, para que oficie o setor competente 
da Municipalidade para que viabilize LIMPEZA E 
MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 
localizadas em  toda extensão “RUA BURI”, no Parque 
Industrial Jurumirim, em nosso Município, tendo em vista, 
as reclamações constantes do moradores e usuários 
daquela via, os quais  referidos bueiros encontram-se na 
iminência de entupirem, por conta de grande acumulo de 
lixo no local.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, para que oficie o setor competente da 
Municipalidade, no sentindo de viabilizar imediatamente 
uma TAMPA DE BUEIRO para que seja colocada na 
Avenida Joselyr de Moura Bastos, nas proximidades da 
baixada do RIACHO RANCHO ALEGRE, tendo em vista 
que, a falta da referida tampa pode causar acidentes 
com vítimas, além dos prejuízos nos veículos, se caso 
passe pelo local de forma despercebida, E NÃO AVISTE 
O PERIGO DO BUEIRO SEM A TAMPA PROTETORA.

Magno Greguer

-por meio do setor competente, para que estude a 
possibilidade de instalar/construir no cruzamento da 
Avenida Dr. Antonio Silvio Cunha Bueno com a Avenida 
Anápolis uma rotatória, melhorando o trânsito e evitando 
acidentes e colisões.

-por meio do setor competente, para que estude a 
possibilidade de realizar a instalação ou ligação se existir 
no local, da tubulação no cruzamento da Avenida Dr. 
Antonio Silvio Cunha Bueno com a rua Sebastião Munhoz, 
localizado no Bairro Jurumirim, moradores relatam 
que águas das chuvas e residenciais ficam paradas na 
esquina e no terreno por não ter evasão da mesma.

-por meio do setor competente, para que seja realizada 
a reforma da rampa de embarque e desembarque de 
barcos e lanchas do Camping Municipal de Avaré.  
Usuários do local estão com muita dificuldade no momento 
do embarque e desembarque. Seria o momento ideal 
para reforma pois a represa se encontra com seu nível de 
água muito baixa.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores
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- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora ROSA 
GAMBINI DA LUZ

Flavio Eduardo Zandoná- Presidente

- a Secretária Municipal de Cultura, Sra. Isabel Cardoso 
que encaminhe a esta CASA de Leis qual a programação 
para o final de ano do ramo Cultural da cidade.

-a Secretária Municipal de Cultura Sra. Isabel Cardoso 
e a presidente do Fundo Social, Sra. Bruna Silvestre, 
sobre a possibilidade de repetir o sucesso do Evento em 
parceria com a ABOVA sobre “outubro rosa”, que possa 
realizar ações relacionadas a “novembro azul”, sobre a 
conscientização da prevenção a câncer de próstata.

-VOTOS DE APLAUSO e PARABENIZAÇÕES, para 
a Policia Militar de Avaré, que conseguiu prevenir um 
golpe contra uma idosa de “falso sequestro” e já sugerir 
que seja realizada a possibilidade de uma Campanha de 
prevenção a golpes que estão aumentando e nos últimos 
tempos.

-VOTOS DE APLAUSO e PARABENIZAÇÕES, para 
Juliano Ramos professor e coordenador do Núcleo 
Pedagógico de Língua Estrangeira Moderna na Diretoria 
de Ensino – Região de Avaré, pelo lançamento de dois 
livros de sua autoria: “A Cidade dos Ventos” e “Nos 
Confins do Círculo”.

-VOTOS DE APLAUSO e PARABENIZAÇÕES, para 
Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações 
Gerais (DIG) de Avaré que deflagrou na manhã desta 
quinta-feira, 21/10/21, uma operação de combate ao crime 
de tráfico de drogas no município operação chamada 
“Vera Cruz”, resultou na captura de 9 indivíduos.

Roberto Araujo- Vice- Presidente

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

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora EDY 
SEBASTIANA DE SOUZA.

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

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

ROBERTO CURTO.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento da Senhora NILCE DE 
ALBUQUERQUE SAMPAIO.

Carla Cristina Massaro Flores- 2a Secretária

-que seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré, através do setor responsável, 
a necessidade de instalação de banheiros químicos na 
Praça Santa Cruz, pois, muitas famílias frequentam o 
local, devido os trailers de alimentação existentes e não 
há banheiro para que os sirvam, causando desconforto 
para os mesmos, que até deixam de frequentar o local 
devido a esta questão.

Adalgisa Lopes Ward

- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré e Secretário Municipal da 
Saúde, para que esclareça a esta Casa de Leis sobre os 
equipamentos recebidos em 2018 no AME – Ambulatório 
Médico de Especialidades  de Avaré. Quais providências 
foram tomadas em relação ao furto dos equipamentos 
que estavam guardados nas salas do prédio do AME? 
Os equipamentos cirúrgicos já foram encontrados? 
Considerando que, o prejuízo do furto dos equipamentos 
cirúrgicos para uso do Ambulatório foi cerca de Um 
milhão de reais, trazendo sérios problemas para a Gestão 
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 leis sobre a Avenida 
Domingos Leon Cruz/Bairro São Rogério II.  Quando 
será retomada a obra da Avenida Domingos Leon Cruz/
Bairro São Rogério II? Qual a razão para a paralisação 
da finalização do asfalto? Considerando que, alguns 
moradores procuraram essa vereadora questionando 
sobre o motivo de não ter sido concluída a obra da referida 
Avenida e solicitam providência urgente, para que a obra 
seja retomada.

-que seja consignado em Ata de nossos trabalhos 
VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES  para 
a avareense que foi eleita “Professora do Ano” nos 
Estados Unidos Professora Heloísa Rutigliano. O prêmio 
conquistado por Heloísa representa consagração de 
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uma trajetória marcada pelo trabalho, determinação, 
inteligência e amor à Medicina Veterinária. Desenvolve 
pesquisa na área de Imunologia e Fisiologia da 
Reprodução de Bovinos e leciona Imunologia, Fisiologia e 
Ética veterinária nos Estados Unidos. Professora Heloísa 
Rutigliano é um orgulho para nossa cidade e todos os 
avareenses.

-que seja consignado em Ata de nossos trabalhos 
VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES AOS 
PROFESSORES DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE AVARÉ PELO “DIA DO PROFESSOR”. 
GRATIDÃO PROFESSORES PELO EXCELENTE 
TRABALHO QUE DESEMPENHAM!!!  Que vocês 
continuem firmes, obrigada por serem também amigos e 
às vezes pais e mães e sempre um farol de luz constante 
na vida de seus alunos!

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré e COMUTRAN, reiterando 
o Requerimento nº 532/2020 de 03 de agosto de 2020, 
ainda não respondido, para que informe a esta Casa de 
Leis se é possível efetuar vistoria técnica para verificar 
a possibilidade de implantar vaga de idoso e portador 
de deficiência em frente ao Consultório Odontológico 
localizado na Rua Sérgio Bernardino em frente ao número 
1182. Considerando que, pacientes, idosos e portadores de 
deficiência sentem dificuldades de estacionar na referida 
via em razão dos inúmeros veículos que estacionam dos 
dois lados da rua. Considerando que, a vaga especial 
é um direito assegurado por uma Lei Federal com uso 
regulamentado por Resolução do Conselho Nacional 
de Trânsito que determina a implantação de vagas para 
idosos e portadores de deficiência.

Carlos Wagner Januário Garcia

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e 
dispensadas as formalidades regimentais,  para que o Sr. 
Presidente Flávio Eduardo Zandoná, ao abrigo do Ato 046 
da Mesa, tome as devidas providências para que sejam 
disponibilizados no site da Câmara Municipal de Avaré o 
comprovante de vacinação contra o Covid-19 de todos 
os vereadores e funcionários dessa Casa a fim de dar 
transparência e tranquilizar as pessoas que frequentam 
essa Casa, servindo também como forma de incentivo 
a toda população Avareense a se vacinar, uma que vez 
conforme divulgação da Secretaria de Saúde, até presente 
data 6.383 pessoas deixaram de comparecer para tomar 

a segunda dose da vacina em nosso município.

Magno Greguer

-que seja oficiado a Secretaria de Obras e Serviços, 
para que providencie a poda dos galhos da árvore 
existente na rua Diamantino Ferreira Inocêncio, em frente 
ao número 357, Bairro Santa Elizabeth, pelo fato de seus 
galhos já estarem do outro lado da rua, trazendo aos 
moradores riscos e futuros prejuízos.

-que seja oficiado a Secretaria de Obras e Serviços, 
para que providencie a poda dos galhos da árvore 
existente na rua Diamantino Ferreira Inocêncio, em frente 
ao número 357, Bairro Santa Elizabeth, pelo fato de seus 
galhos já estarem do outro lado da rua, trazendo aos 
moradores riscos e futuros prejuízos.

-que seja oficiado a C.C.R. SP VIAS, para que estude 
a possibilidade da instalação de grades de proteção para 
pedestres no viaduto que corta a SP 255, onde está 
localizado na rotatória da empresa Coplacana sentido a 
Empresa Figueiredo, sentido centro para os bairros Duilio 
Gambini/ São Rogerio. Relatos que um jovem tentou pular 
do viaduto a dias atrás.

-que seja oficiado a Secretaria de Obras e Serviços, 
para que realize o reparo nas lajotas localizadas na rua 
Mario Rodrigues Pedroso, Bairro Centro, tendo em vista 
que existe vários buracos no local.
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