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AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
torna público a relação das proposituras protocoladas e
lidas na Sessão Ordinária de 17/10/2022, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de
resolução, etc...) pode ser consultada no portal do poder
legislativo www.camaraavare.sp.gov.br, através do link
“proposituras
•
Projeto de Lei nº 257/2022
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward
Institui a Ação Cultural O Jovem Poeta no âmbito Municipal, e dá outras providências.
•
Projeto de Lei nº 258/2022
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward
Institui, no âmbito Municipal, o Programa Doadores do
Futuro, e dá outras providências.
•
Projeto de Lei nº 259/2022
Autoria: Prefeito
Inclui área no Perímetro Urbano do Município de Avaré,
e dá outras providências (Fazenda Paraíso - Gleba I).

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
MOÇÕES, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 17 de OUTUBRO de 2022
MOÇÕES DE APLAUSOS
E PARABENIZAÇÕES

Flávio Zandoná – Presidente e outros

-VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES aos organizadores Valdinei Aparecido Inácio (Dino) e Felipe Rodrigues da Silva Souza e todos os voluntários da Festa
de Dia das Crianças do Bairro Vera Cruz – “Amigos da
Comunidade- Dia das Crianças Solidário”, que no último
dia 12 de outubro retomaram, pós pandemia, a festa presencial com diversas atrações e público record de mais
de cinco mil pessoas.
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-VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES aos organizadores da Festa de Dia das Crianças realizada pelos
Amigos do Anjão.

Ana Paula Tiburcio – 1ª Secretária e outros

-após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos
“MOÇÃO DE APLAUSOS” ao grupo UNP – Universal nos
Presídios, pelo evento realizado na última quarta-feira,
12 de outubro, em homenagem ao “DIA DAS CRIANÇAS”.
Os voluntários preparam com muito amor e carinho uma
grande festa em homenagem as crianças, com mesas
fartas, muitas brincadeiras e brinquedos. Não faltoWu
criatividade para receber os pequeninos, que muitas vezes vivem em realidades muito difíceis com a ausência
de seus familiares que se encontram encarcerados, e
pensando em amenizar um pouco esta ausência é que
anualmente os voluntários do grupo UNP, realizam esta
festa para alegrar os baixinhos com a idéia de trazer muita alegria, cores e diversão. O grupo UNP tem levado toda
semana, à diversos presídios do nosso País uma palavra
amiga às famílias que precisam de ajuda, pois entendemos que não apenas o detendo.
-após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos
“MOÇÃO DE APLAUSOS” à “ABOVA – Associação Beneficente Oncológica Voluntários de Avaré”, que é formada
por aproximadamente 30 voluntárias, que disponibilizam
seu tempo para atender aproximadamente 200 pacientes, as quais realizam tratamento oncológico na Santa
Casa de Misericórdia de Avaré, no Hospital Amaral Carvalho em Jaú/SP e no Hospital da Unesp de Botucatu/SP.
A ABOVA, também tem projetos como o “Banco de Perucas”, que recebe doação de cabelos e encaminha para o
projeto FIO DA ALEGRIA, transformando-os em perucas,
as quais são devolvidas para a instituição que empresta para crianças e mulheres diagnosticadas com câncer.
JUSTIFICATIVA: Neste mês de outubro se comemora a
conscientização sobre o câncer de mama, conhecido:
OUTUBRO
ROSA, e como mulher não poderia deixar de prestar essa
justa homenagem a ABOVA.
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Carla Cristina Massaro Flores – 2ª Secretária e outros

-Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES aos organizadores da FESTA DAS CRIANÇAS DO BAIRRO DUÍLIO
GAMBINI, na pessoa da Senhora FÁTIMA GOMES e demais colaboradores, que não mediram esforços para que
inúmeras crianças pudessem ter um dia digno, recebendo presentes justamente nessa data especial, 12 de outubro, em que se comemora o Dia da Criança

Carlos Wagner Januário Garcia 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 aos Policiais Militares Rodoviários pertencentes a Base Operacional de Avaré, 1º Sargento Aurélio,
Cabo PM Souza Lima e Cabo PM Tiago, que na data do
dia 10 de outubro por volta de 7h45min quando em fiscalização pelo Km 240 da SP 255 abordaram um veículo
Honda Civic ocupado por quatro indivíduos e na sequência um veículo Ford Focus com mais dois indivíduos.

Hidalgo André de Freitas e outros

-Que seja consignado em ata dos nossos trabalhos a MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES a CAMISA 12
de Avaré, representada pelo presidente Danilo Furio Campos (Deh), pelo belíssimo evento realizado no bairro Alto,
para as crianças no dia 12 de outubro de 2022, referente
o Dia das Crianças.
Considerando que, no Dia 12 de outubro, na quadra do
bairro Alto, foi realizado o Dia das Crianças com a organização da Camisa 12 de Avaré-SP, onde teve pula-pula,
piscina de bolinhas, cortes de cabelo masculino, pipoca,
algodão doce, cachorro quente, refrigerantes, saquinhos
de doces, Considerando que, foram distribuídos também
kits de shampoos e condicionadores de forma a beneficiar a todas as crianças carentes de nossa cidade.
-Que seja consignado em ata dos nossos trabalhos a MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao Sr. Ricardo
Jean Tomb, por se tornar o campeão Sul-Americano de
Tênis da Bolívia e o número 1 do mundo na categoria 60+
no dia 08 de outubro de 2022. Ricardo Jean Tomb, tenista avareense foi Campeão Sul-Americano de tênis na
Bolívia ao vencer o brasileiro Fernando Avancini na final
por 2 sets a 1, com parciais 6/3, 2/6 e 6/4, no dia 08 de
outubro de 2022.
Com este resultado ele tornou-se além de Campeão Sul-
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-Americano de 2022, o grande número 1 do mundo referente o ranking da ITF (Federação Internacional de Tênis)
na categoria 60 anos ou mais. O Senhor Ricardo Jean
Tomb merece total aplausos e parabenizações não só
pela grande conquista de ser tornar o número 1 do mundo, mas também por estar há 38 anos se dedicando ao
esporte avareeense, levando o esporte a muitos jovens,
com dezenas de títulos reconhecidos nacionalmente e
internacionalmente, sendo uma referência e exemplo de
atleta, de pessoa, de pai de família.

Jairo Alves de Azevedo e outros

-que seja consignado em ata dos nossos trabalhos “MOÇÃO DE APLAUSOS” aos organizadores da festa do dia
das crianças Giuliano Ap. Vitoriano Teixeira (JULLY`NARGGS) e o Paulo Sergio Abreu Miguel (PAUYLINHO TIME
PORTUGUESA), do bairro Presidencial, ressaltando a importância de cada pessoa que colaborou pra que pudesse ser realizada com êxito por mais um ano a festa para
as crianças, no local foi montado vários brinquedos inflável, além de entrega de brindes, doces, bolos e até mesmo corte de cabelo com o CARLINHOS CABELEREIRO.
Sendo assim, esta Câmara Municipal, reconhecendo os
feitos dessa renomada comissão organizadora do bairro
PRESIDENCIAL e vem à público apresentar esta singela
homenagem de MOÇÃO DE APLAUSOS, como forma de
expressar gratidão por tudo que vem realizando pelas
crianças do bairro PRESIDENCIAL e bairros vizinhos em
Avaré.
-que seja consignado em ata dos nossos trabalhos “MOÇÃO DE APLAUSOS” aos organizadores da festa do dia
das crianças, do bairro Jardim Paineiras, ressaltando a
importância de cada pessoa que colaborou pra que pudessem ser entregues mais de 800 lanches, 15 fardos de
refrigerante, quites com doces e aproximadamente 15 a
20 kg de bolo, além disso foi montado vários brinquedos
no local da festa com monitores acompanhando as crianças. A presidente da comissão sra. Lucia Araújo, mesmo
após a perda irreparável de seu esposo, que também era
dedicado a festa do bairro, Sra. Lucia não desistiu de
continuar à frente da organização e execução da festa.
Sendo assim, esta Câmara Municipal, reconhecendo os
feitos dessa renomada comissão organizadora do bairro
Jardim Paineiras, vem à público apresentar esta singela homenagem de MOÇÃO DE APLAUSOS, como forma
de expressar gratidão por tudo que vem realizando pelas
crianças do bairro Jardim Paineiras
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Marcelo José Ortega e outros

-que seja consignado em ata e enviada essa MOÇÃO DE
APLAUSOS ao grupo JBMS – Sistema de Comunicação,
maior no segmento considerando o Sudoeste do Estado
de São Paulo. Tal grupo vem investindo na comunicação
social e no jornalismo como pilar da democracia e da pluralidade. Com atuação ímpar, o grupo JBMS prima pela
excelência por meio de ações voltadas à prestação de
serviços, ao entretenimento, ao acesso às informações
sobre economia, política, cultura, lazer, esporte entre outras esferas da vida do cidadão. Práticas essas que tem
como finalidade o fomento e a integração da sociedade,
assim como o desenvolvimento econômico e tecnológico regional.
Por fim, essa Casa de Leis reconhece a importância do
grupo JBMS e o parabeniza por investir em novas instalações e equipamentos modernos, visando a telecomunicação por excelência.
-que seja consignado em ata e enviada essa MOÇÃO
DE APLAUSOS a Faculdade Eduvale de Avaré, instituição renomada de ensino superior, que no último dia 15
inaugurou o Hospital Veterinário. Em local privilegiado, o
espaço conta com instalação moderna e equipamentos
de última geração, fatores que contribuem para a acessibilidade dos alunos, assim como a sociedade em geral,
na prestação de serviço aos animais. Por fim, essa Casa
de Leis parabeniza a Faculdade Eduvale por fomentar o
ensino de qualidade, bem como por contribuir para o progresso da sociedade avareense e região.

Maria Isabel Dadário e outros

-que seja consignado em Ata de nossos trabalhos VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES AO Diretor Clínico do
Hospital Veterinário da Eduvale, Drº Márcio Renê Pinto,
pelo reconhecimento e pelo belo trabalho feito com muita dedicação e amor aos nossos animais.

INDICAÇÕES

Ana Paula Tiburcio de Godoy – 1ª Secretária

-para que através do Departamento competente, providencie uma lavagem na Praça Romeu Bretas - Concha
Acústica, para amenizar o cheiro forte de urina que está
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local, e limpar a sujeira causada pela chuva, visto que o
local referido é uma praça pública onde a população usufrui para o lazer.
-para que através do Departamento competente, providencie o Plantio de gramas e flores no pátio da Concha
Acústica, e em volta das calçadas seja plantado pingo de
ouro para deixar a praça mais apresentável, pintar as grades, palco e bancos da praça, visto que a Concha Acústica é uma praça central e que fica localizada em frente ao
Paço Municipal, além de toda semana ter a “feira da lua”
onde os turistas passeiam por nossa cidade.
-para que através do Departamento competente, providencie uma Placa de identificação para a SALA DOS
CONSELHOS, visto que há 8 meses a sala dos conselhos
foi instalada no novo endereço e está faltando essa identificação, para que a população venham ter o conhecimento do novo endereço.
-para que através do Departamento competente, providencie placas de proíbo PARAR e ESTACIONAR na Av.
Major Rangel, entre a rua Domiciano Santana e a rua Major Vitoriano, visto que são duas faixas, algumas pessoas
estacionam em uma das faixas, e isso vem, atrapalhando
o trânsito, principalmente os veículos grandes que precisam fazer manobras, e com os veículos estacionados na
via referida tem se tornado um transtorno.
-para que através do Departamento competente, providencie a troca de lâmpadas queimadas na entrada do
Bairro jardim Califórnia, moradores reclamam da escuridão logo na entrada do bairro, que além de ser perigoso é
desconfortável para alunos que chegam anoite da escola, e até mesmo por motivo de segurança.

Adalgisa Lopes Ward

-por meio do setor competente, para que realize estudos
objetivando enviar a esta Edilidade Projeto de Lei versando sobre o Programa de Proteção da Saúde Emocional
das vítimas de alienação parental.
Nesse sentido, encaminhamos a título de sugestão, proposta de minuta de Projeto de Lei: “Institui o Programa
de Proteção da Saúde Emocional das vítimas de Alienação Parental”. Art. 1º - Fica instituído o “Programa de
Proteção da Saúde Emocional das vítimas de alienação
parental. Parágrafo Único - O Programa de que trata o
caput tem como objetivos: I - Oferecer apoio às vítimas
de alienação parental, a partir da orientação básica exigida em tais situações;
II - Informar às vítimas sobre os cuidados com à saúde
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emocional e psicológica; III - Realizar campanhas educativas e informativas. Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
-por meio do setor competente, para que estude a criação de um “Protocolo de Atendimento Emergencial”, nas
Escolas Públicas Municipais, voltado a casos de acidentes, mal-estar súbito, surtos, convulsões e demais
situações que exijam a intervenção de funcionários
das Unidades Escolares. O Protocolo funcionará como
um código de ações que os profissionais da Educação
seguirão quando da ocorrência de acidentes, mal-estar
súbito, surtos, convulsões e outros, com alunos e funcionários das Escolas Municipais. No espaço escolar, é
comum a ocorrência de acidentes, principalmente, envolvendo alunos. O crescente registro de emergências
nesse ambiente vem reforçando a necessidade de discussões e orientações quanto aos primeiros socorros
nas Escolas (https://cmosdrake.com.br/blog/primeiros-socorros-nas-escolas-como-p reparar-professores-para-lidar-com-emergencias/).
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de solicitar que os estabelecimentos comercias
de nossa cidade, que se utilizam de painel ou tela para
chamada dos seus clientes, forneçam também senhas
impressas no método braile e realizar a chamada de voz.
A chamada de voz deve informar o número da senha e o
guichê de atendimento. Considerando que, o Código de
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), construído
para se revestir no microssistema de tutela das relações
entre o fornecedor e o adquirente de produtos ou serviços, não contempla, em seu texto, disciplina específica
direcionada a regular as interações entre as instituições
comerciais e equiparadas e o público usuário das atividades comerciais desempenhadas por esses entes.
-por meio do setor competente, para que realize melhorias na Unidade de Saúde da Família Dr. Antonio Soares
Noronha/Bairro Ipiranga: •Providenciar com urgência
pintura na parte externa do prédio ;•Informatização por
meio do Sistema e-SUS, que é composto por dois subsistemas, pelo Sistema com Coleta Simplificada de Dados
(CDS) e o Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). O Sistema e-SUS Atenção Básica é lançado
pelo Ministério da Saúde com objetivo de acompanhar
as ações e os resultados das atividades.
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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 providenciado a limpeza da passagem de
pedestres sobre a linha férrea entre a Avenida João Vitor
de Maria e a Rua Francisco Gurgel Pismel nas proximidades da rua Caetano Luchesi no Bairro Vila Martins III,
uma vez que essa passagem é utilizada diariamente pelos moradores locais e encontra-se muito sujo, com mato
alto, lixo e entulhos que foram depositados no local, tendo servido de criadouro de ratos e animais peçonhentos
comprometendo a segurança sanitária do local, além do
péssimo aspecto visual.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito
Municipal, que através da Secretaria de Transportes e
Serviços seja providenciado o devido reparo em toda extensão da Avenida Leon Cruz no bairro Jd Santa Mônica
em razão de vários buracos que surgiram no leito carroçável da via, comprometendo a segurança viária e das
pessoas que por ali transitam.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito
Municipal, que através da Secretaria de Transportes e
Serviços seja providenciado o devido reparo na Rua Dona
Básica Bruno defronte a casa número 65 no Bairro Jd
Santa Mônica, em razão da formação de um buraco que
surgiu no leito carroçável da via, comprometendo a segurança viária e das pessoas que por ali transitam.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito
Municipal, que através da Secretaria de Transportes e
Serviços seja providenciado a retirada do entulho localizado na Rua José Augusto Claro no Bairro Jd Califórnia,
uma vez que o mesmo está servindo de criadouro para
animais peçonhentos, além do péssimo aspecto visual
causado em decorrência disso.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito
Municipal, que através da Secretaria de Transportes e
Serviços seja providenciado o devido reparo na Rua Lúcio
Quartucci defronte a casa número 175 no Bairro Jd Santa
Mônica, em razão da formação de um buraco que surgiu
no leito carroçável da via, comprometendo a segurança
viária e das pessoas que por ali transitam.
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-Para que interceda junto ao setor competente no sentido de providenciar a INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE
VELOCIDADE na Rua José Bruno, próximo ao número 90,
Conjunto Habitacional Camargo. O fluxo de veículos no
local é muito grande, sendo importante a presente indicação que tem por objetivo evitar a ocorrência de acidentes
naquela localidade. A população está vulnerável a sofrer
acidentes, inclusive graves, pela falta de sinalização adequada, uma vez que os veículos trafegam em alta velocidade no trecho acima apontado, não havendo indicativos para a redução de velocidade. Portanto queremos
resguardar e preservar a segurança e a integridade física
de todos os moradores, principalmente de crianças e idosos. A presente indicação tem por objetivo evitar a ocorrência de acidentes bem como evitar que acidentes com
maiores proporções venham acontecer.
-Para que determine ao departamento competente realizar A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS OU RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO NAS RUAS: •Na Estrada Avaré/Iaras próxima
ao Golf Club; •Toda extensão da Avenida Mario Covas, no
Distrito Industrial Nova Avaré. A indicação da operação
tapa-buracos se faz necessária uma vez que as referidas
vias se encontram em estado degradante, com muitos
buracos ocasionados pela ação do tempo. Desta maneira o bom e correto tráfego de veículos fica prejudicado,
colocando em risco os motoristas e pedestres que se
utilizam da via. Sabemos que é de direito da população
poder contar com a correta infraestrutura municipal, ou
seja, que atenda às suas necessidades, como por exemplo, vias sem buracos, ou então consertadas permanentemente.
-Para que determine ao departamento competente realizar A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS OU RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO NAS RUAS: •Avenida Nova Barra, Distrito da
Barra Grande, Avaré-SP; Estrada que liga Avaré a Ponte
Alta. Estradas Rurais. A indicação da operação tapa-buracos se faz necessária uma vez que as referidas vias se
encontram em estado degradante, com muitos buracos
ocasionados pela ação do tempo. Desta maneira o bom
e correto tráfego de veículos fica prejudicado, colocando
em risco os motoristas e pedestres que se utilizam da
via. Sabemos que é de direito da população poder contar
com a correta infraestrutura municipal, ou seja, que atenda às suas necessidades, como por exemplo, vias sem
buracos, ou então consertadas permanentemente.
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Jairo Alves de Azevedo

-reiterando a propositura de número 053/2022 Indico
novamente para que órgão competente SECRETARIA DE
TRANSPORTES E SERVIÇOS E AO DEMUTRAN DEPARTAMENTIO MUNICIPAL DE TRANSITO, para que analisem a
possibilidade de fazer a pintura das faixas de indicação
no asfalto de toda extensão da Av. Santa Barbara no bairro Terras de São José “PARE, DE A PREFERENCIAE IDENTIFICAÇÃO DE ROTATORIA”. A mesma encontra-se também com as faixas de pedestres totalmente apagadas,
causando risco ainda maior para pedestres que fazem a
travessia da avenida citada a cimas, peço urgentemente
para que o órgão competente citado a cima vá até o local
e tome as medidas cabíveis solucionando o problema
-Através desse novamente solicito novamente para que o
órgão competente, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS através do Sr. Secretário CESAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI E A SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E OBRAS, para que analise a possibilidade de fazer a 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. Peço
para que o órgão competente vá até o local e tome as
medidas cabíveis solucionando o problema.
-novamente solicito para que o órgão competente, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS
através do Sr. Secretário CESAR AUGUSTO LUCIANO
FRANCO MORELLI, analise a possibilidade de fazer a
instalação de uma placa de indicação “DISTRITO INDUSTRIAL”, no local a entrada para o mesmo e uma estrada
sem a pavimentação, os fornecedores e clientes quando
chegam ao final da Av. Dico Mercadante ao invés de entrarem para o distrito industrial, passam reto por falta de
sinalização. Peço urgentemente para que o órgão competente vá até o local e tome as medidas cabíveis solucionando o problema.

Leonardo Pires Ripoli

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito
Municipal, através do setor responsável, o conserto e/ou
troca dos aquecedores da Piscina Municipal. Fomos procurados por munícipes que praticam aulas de natação e
hidroginástica no local. Tal reclamação tem sido recorrente, principalmente nos dias mais frios, onde crianças
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e idosos padecem nessa questão.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito
Municipal, através do setor responsável, manutenção e
melhorias nas ruas não pavimentadas do Balneário Costa Azul. Após os últimos dias de chuvas, várias ruas ficaram intransitáveis, dificultando a vida dos moradores locais. Estivemos no bairro e constatamos a necessidade
urgente da referida solicitação.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito
Municipal, através do setor responsável, melhorias na iluminação do Jardim Califórnia, principalmente na entrada
do bairro. Em visita ao local e contato com moradores,
constatamos a necessidade urgente da referida melhoria.

Luiz Cláudio da Costa

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, seja oficiado o DEMUTRAN - Departamento Municipal de Trânsito e Conselho
Municipal de Trânsito, para que implemente através de
um estudo técnico, um redutor de velocidade – (LOMBADA) nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Mercado Dona Laura”, localizado na Avenida
Getúlio Vargas, no Bairro Jardim Dona Laura, no Município, pois além da falta do referido redutor de velocidade,
não há sequer sinalização ou placas delimitadoras de
limite de velocidade, tendo em vista que esta é uma antiga reivindicação dos moradores e comerciantes das imediações adjacentes, pois muitos condutores abusam da
velocidades e da maneira que se encontra, pode ocorrer
acidentes graves aos transeuntes.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que oficie o setor
competente da municipalidade, no sentido de viabilizar
imediatamente a colocação de TAMPAS PARA OS BUEIROS E DE GALERIAS DE ÁGUAS DE CHUVA, na extensão
da Rua Zurique, no Bairro Jardim Europa III, que desembocam na área verde do Parque Ecológico “Dona Terezinha de Freitas”, pois conforme relato dos moradores,
pois a falta dessas tampas, conforme fotos anexas, pode
causar acidentes com vítimas, além dos prejuízos nos
veículos, caso algum Munícipe ou condutor passe pelo
local de forma despercebida, e não aviste o perigo da falta da tampa protetora.

| Diretora Geral: Adria Luzia Ribeiro de Paula

Magno Greguer

-para que realize o estudo da instalação de uma canaleta entre a Avenida João Vitor de Maria com a Rua Lineu Prestes.
-para que realize o estudo da instalação de uma lombada
ou redutor de velocidade na Rua Paulo Contrucci Leal, Nº83
Bairro Vila Operária.
-para que efetue o recapeamento da Rua Geraldo José Silvestre no Bairro Avaré 1e também tapa buracos entre outras
ruas do mesmo bairro que se encontra em péssimas condições.

Marcelo José Ortega

-para que o setor competente providencie a inserção de lombada na rua Minas Gerais, próximo ao acesso à rua Jussara
Maria, cuja finalidade consiste na prevenção de acidentes,
haja vista que é uma via de mão dupla e muitos veículos
trafegam em alta velocidade.

Maria Isabel Dadário

-indicando a necessidade de realizar o ajuste da depressão
na Av. Gilberto Filgueiras nº 1.100, pois o fluxo dos veículos
é prejudicado pelos desníveis da depressão, podendo causar algum acidente.
Como podemos observar nas fotos que acompanham a propositura.
-indicando a necessidade de realizar o ajuste da depressão
na Av. Gilberto Filgueiras nº 1085, pois o fluxo dos veículos é
prejudicado pelo desnível e buracos na depressão, colocando em risco os pedestres que passam pelo local, podendo
causar algum acidente. Como podemos observar nas fotos
que acompanham a propositura.
-indicando a necessidade de realizar o ajuste da depressão
junto ao meio-fio na Av. Gilberto Filgueiras nº 955, pois o
passeio está comprometido e prejudica pedestres e carros
que precisam parar no local. Como podemos observar nas
fotos que acompanham a propositura.
-indicando a necessidade de realizar a revitalização da Área
Verde, localizada entre as Ruas Iaras e Henrique Pegoli. Pontos relevantes a serem considerados:- placa com o nome da
Praça;- correção do passeio público;- manutenção de bancos;- troca das luminárias quebradas;- poda de levante nas
árvores;
- coloca indicando a necessidade de realizar o ajuste da depressão na Av. Carlos Ramires nº 909, pois o fluxo dos veículos é prejudicado pelos desníveis da depressão, podendo
causar algum acidente. Como podemos observar nas fotos
que acompanham a propositura.ção de lixeiras;Como podemos observar nas fotos que acompanham a propositura.
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do IFSP Avaré pela conquista do Campeonato Estadual
dos Jogos das Instituições Federais 2022.
REQUERIMENTOS

Maioria dos Vereadores
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora
DILMA FERREIRA DA COSTA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
AGENOR RODRIGUES
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
ANTONIO CARLOS DA SILVA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
CLAUDIO LOPES BATISTA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora
RITA DE CASSIA SANT’ANNA FERREIRA MELO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento da menina
ISABELLY BEATRIZ ALBUQUERQUE GONÇALVES
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora
CONCEIÇÃO MANSANO DE JULIO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
JOÃO FURTADO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
JOÃO BATISTA DE SOUZA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
LUIZ ANTONIO DUARTE DE CASTRO
Flávio Zandoná – Presidente
-consignado em Ata de nossos trabalhos, votos
de profundo pesar pelo falecimento da senhora
MARIA IZABEL DE ANDRADE, ocorrido em Avaré, no dia
11 de outubro, fato este que causou grande consternação perante os familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à família
aqui radicada.
-Votos de Aplausos e Parabenização ao time masculino

Roberto Araujo – Vice Presidente
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
JULIANO DO AMARAL LEITE
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
ALUISIO JOSÉ DE SOUZA LIMA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora
MARIA APARECIDA DA SILVA
-, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora
ELIDE GONÇALVES PINTO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
TADEU CAMPOS DE CASTRO
Adalgisa Lopes Ward
-Solicito informações ao Executivo sobre o serviço de
limpeza, desobstrução e manutenção das bocas de lobo,
bueiros, galerias e ramais fluviais do Município.
-Solicito que seja oficiada à Associação Comercial e Industrial da Estância Turística de Avaré, para sugerir aos
estabelecimentos comerciais onde circulam mais de
500 (quinhentas) pessoas por dia, a instalação de fraldário nos banheiros masculinos.
-Solicito informações referente a Prestação de Contas do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica – FUNDEB dos meses de janeiro até agosto de
2022.
-Solicito informações referente a Sindicância dos Medicamentos.
-Solicito que seja oficiado trabalhos VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, aos Diretores de todas as Escolas do Município da Estância de Avaré. Requeiro mais,
que seja realizado em sessão ordinária ainda a ser definida, ato de homenagem a todos os Diretores (as) das
Escolas da Rede Municipal e Estadual, para outorga de
Diploma de Honra ao Mérito convidando os para a solenidade.
Hidalgo André de Freitas
-Requer informações do Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, bem como
do setor competente, sobre o fornecimento de protetores

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré - Estado de São Paulo
Avenida Gilberto Filgueiras, nº 1631, Bairro Alto da Colina
Instituído pelo Decreto Legislativo nº 355, de 16 de maio de 2022

7

Estância Turística de Avaré
Estado de São Paulo

SEMANÁRIO

CÂMARA
camaraavare.sp.gov.br

Decreto Legislativo nº 355/2022 20 de outubro de 2022

SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
Quinta-Feira - Ano I - Edição N° 001

|

Presidente: Flávio Eduardo Zandoná

| Diretora Geral: Adria Luzia Ribeiro de Paula

solares aos agentes saúde do Município.
-Requer informações da Secretária da Educação, Josiane Aparecida Lopes de Medeiros, bem como o Prefeito
Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre sobre a compras excessivas de material didático pela Prefeitura.
-Requer informações sobre a possibilidade de criação
em nossa cidade da SAP (Seção de Achados e Perdidos)
na Casa do Cidadão.

grama das seguintes obras: •Recapeamento da Avenida
Donguinha Mercadante; •Pavimentação e/ou melhorias
da Avenida Gilberto Filgueiras; •Abertura do trecho final
da Avenida Domingos Leon Cruz;
Constantemente somos questionados pela população,
em relação a essas importantes avenidas de nossa cidade. Em visita aos referidos locais, constatamos a necessidade urgente de melhorias.

Jairo Alves de Azevedo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos,
voto de profundo pesar pelo falecimento do
SR. HERBERT EDUARDO MOLTZHEIM, ocorrido em Avaré, no dia 17 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 sua (mãe) Adir, (pai) Helmuth e sua (esposa) Hellem e demais parentes, à Rua. Janio Quadros,
nº 430 – Bairro: “Jardim São Paulo ”, transmitindo-lhe são
mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste
Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.

Luiz Cláudio da Costa
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora MARIA
CRISTINA MONTEIRO CORREA.
-Solicito a Secretária de Relações Institucionais, Sra. Andréia Brisola Carvalheira, para que informe a essa Casa
de Leis qual o trabalho desenvolvido por essa pasta no
Município da Estância Turística de Avaré? Quais ações
e benefícios a referida secretaria vem proporcionando
para a população Avareense?

Leonardo Pires Ripoli
-ASSUNTO: Dispõe sobre Informações sobre o Projeto
“Livro Vai, Livro Vem, Boa Leitura Aqui Sempre Tem”;REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, através da Secretaria Municipal de Cultura, informações sobre o referido Projeto, o qual disponibilizava livros, através de “Geladeirotecas”, em vários pontos de nossa cidade, dentre
esses: Postão da Rua Acre, Ambulatório da Santa Casa
e Poupatempo. O Projeto segue em andamento? Existem
novos pontos a disposição da população? Tratava-se de
um excelente programa, pois além de não onerar os cofres públicos, já que era feito através de parcerias, facilitava e incentivava o acesso à leitura, abrangendo todos
os públicos.
-ASSUNTO: Dispõe sobre Informações sobre o cronograma de obras em Avenidas importantes de nosso Município; REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre,
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, através
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