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MÍDIAS SOCIAIS

E ATOS OFICIAIS

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 
28 de junho de 2022.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo 10/2022
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turís-
tica de Avaré - Contratada: AUTO POSTO SÃO PEDRO 
DE AVARÉ LTDA - Objeto: Fornecimento de gasolina na 
bomba para os veículos ofi ciais da Câmara de Vereado-
res da Estância Turística de Avaré. Prazo de vigência do 
aditivo: até 24/06/2023. Valor: Até R$ 17.850,00 (dezes-
sete mil, oitocentos e cinquenta reais) para fornecimen-
to de até 3.000 (três mil) litros de gasolina na bomba, 
sendo R$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos), 
por litro de gasolina efetivamente fornecida. Referente: 
Prorrogação do Contrato nº 06/2020 – Pregão Presen-
cial nº 03/2020 – Processo nº 07/2020. Data do ajuste: 
22/06/2022.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ 
Presidente da Câmara

MESA DIRETORA

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ 
Presidente da Câmara

ROBERTO ARAUJO
 Vice Presidente

ANA PAULA TIBURCIO DE GODOY
1ª Secretária e outros

CARLA CRISTINA MASSARO FLORES
2ª Secretária e outros

VEREADORES

ADALGISA LOPES WARD

CARLOS WAGNER JANUÁRIO GARCIA

HIDALGO ANDRÉ DE FREITAS

JAIRO ALVES DE AZEVEDO

LEONARDO PIRES RIPOLI

LUIZ CLAUDIO DA COSTA

MAGNO GREGUER

MARCELO JOSÉ ORTEGA

 MARIA ISABEL DADARIO

LEGISLATURA 2021 / 2024

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

 FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador Presidente 
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e em 
conformidade com o Termo de Adjudicação datado de 21 
de junho de 2022, vem acolher o objeto da licitação de que 
trata o Pregão Presencial nº 04/2022 - Processo 11/2022, 
HOMOLOGANDO para a EMPRESA J J REGIONAL LTDA, ins-
crita no CNPJ sob nº 60.718.640/0001-63, com sede na Rua 
4, nº 882, Jardim Donangela, Rio Claro - SP, CEP: 13.500-030, 
objetivando a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços e fornecimento de materiais para a 
emissão do “Semanário Ofi cial da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré”, conforme as especifi cações, 
exigências e condições estabelecidas no termo de referên-
cia constante no anexo I do Edital, no valor global estimado 
de R$ 46.728,00 (quarenta e seis mil, setecentos e vinte e 
oito  reais), para um período de 06 (seis) meses.
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MOÇÕES, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRE-
SENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 27 de 

JUNHO de 2022

Ana Paula Tiburcio de Godoy – 1ª Secretária e outros
-que seja consignado em ata dos nossos trabalhos esta MOÇÃO 
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES AO JORNAL, “A COMARCA”, 
que desde 1989 vem trazendo a população os principais fatos 
de Avaré e Região.

Carla Cristina Massaro Flores - 2ª Secretária e outros
-que seja consignado em Ata de nossos trabalhos MOÇÃO DE 
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES à direção e funcionários do 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE AVARÉ “VEREADOR 
EVARISTO GARCIA PEREIRA”, pela excelente organização da fes-
ta junina realizada na tarde de sexta-feira, dia 24

Hidalgo André de Freitas e outros
-SOLICITAR que seja encaminhada a presente MOÇÃO DE 
APOIO, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São 
Paulo, Rodrigo Garcia, e Ilma. Sra. Superintendente do Centro 
Paula Souza, Laura Laganá, se solidarizando com os técnico-ad-
ministrativos, auxiliares de docentes e professores das escolas 
técnicas (ETECs), faculdades de tecnologia (FATECs) e Adminis-
tração Central do Centro Paula Souza (CEETEPS), e os apoiando 
no atendimento da reivindicação de recálculo do Bônus Resul-
tado 2022, apresentada à instituição e ao governador do estado 
de São Paulo.

Maioria dos Vereadores
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor GERALDO VIEIRA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor NILTON GOMES DE CARVA-
LHO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ROQUE FIDENCIO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor IRINEU DE SOUZA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA MARQUES MARIANO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor VALTER LEANDRO GALDINO 
DE MELO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora LIDIA VIANA DE CAMPOS
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora LAIR ORNELLAS FRAGOZO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora MERCEDES OLIVEIRA MEN-
DES

Flávio Zandoná – Presidente
-que seja ofi ciada a Paróquia Nossa Senhora das Dores através 
do Pe. Bruno Francisco Gonçalves de Oliveira, Comissão de Fes-
tas e todos os voluntários e colaboradores envolvidos votos de 
aplausos e parabenização pela realização da XXII Festa de San-
to Antônio, que aconteceu nos dias 10 a 13 de junho de 2022
-que seja ofi ciado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré , Joselyr Benedito Costa Silvestre, e o Secre-
tário de Agricultura, sr. Ronaldo Vilas Boas, para que informe a 
esta Casa de Leis qual será o roteiro do “Castromóvel”, quais as 

MOÇÕES DE APLAUSOS 
E PARABENIZAÇÕES

-que seja ofi ciado o Excelentíssimo Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, bem como a Secretaria de Administração 
da Municipalidade, para que informe a essa Casa de Leis, se: 
1) O responsável pelo setor de Cadastro da Prefeitura Municipal 
preenche os requisitos exigidos na Lei Complementar n°126, de 
02 de Junho de 2010, que dispõe sobre a estruturação do Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos da Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré?
2) Quais os critérios estabelecidos para nomeação do quadro de 
funcionários efetivos do respectivo departamento, levando em 
consideração que o artigo 5°, da referida Lei, em seu Anexo I, 
prevê que serão providos: por nomeação, precedida de concur-
so público, nos termos do inciso II do art. 37 da Constituição 
Federal.

Magno Greguer
-para que realize o estudo de uma lombada ou redutor de ve-
locidade a 10 metros depois do chamego motel Rodovia João 
Melão km 256.
-para que realize projetos esportivos para as pessoas portadoras 
de defi ciência como atletismo, natação, vôlei, basquete e outros 
esportes.
-voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor HORACIO 
RUI

Maria Isabel Dadário
-que seja ofi ciado o Major Ricardo Lopes de Souza Salomão, Co-
mandante do 53º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo para que dentro das possibilidades fi scalize os munícipes 
que realizam a soltura de fogos de artifícios com estampido den-
tro do município de Avaré. 
-que seja ofi ciado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, Prefeito Municipal da Estância Turística de Ava-
ré que através de órgão competente que realize estudos para 
fazer recuos aos motoristas na Estrada Avaré/Iaras, no sentido 
do Bairro São Rogério/ Duílio Gambini.

Ana Paula Tiburcio de Godoy- 1ª Secretaria
-para que através do departamento competente, realize 
a operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico,  
em caráter de urgência, na rua Nicola Pizza, Vila Mar-
tins III de fronte ao n° 1173 e 1130.
-para que através do setor competente realize a limpeza 
do chafariz do lago são João, pois a água que está nela 
está muito suja e proveniente de mosquito.
-para que através do setor competente, realize a troca 
das lâmpadas queimadas no pontilhão que liga o centro 
da cidade ao bairro da Brabância, vila jardim, Jd Difi ori, 

Carla Cristina Massaro Flores - 2ª Secretária
-para que através do setor competente providencie re-
paros na estrutura e cobertura do Ponto Mototáxi São 
João
-para que através do setor competente providencie re-
paros no bebedouro do Ponto Mototáxi São João, 
-para que através do setor competente estude a pos-
sibilidade em servir kit alimentação ou determinar que 
as escolas municipais permaneçam abertas com a fi -
nalidade de servir refeições aos alunos de famílias em 
situação de vulnerabilidade.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que notifi que os 
proprietários dos veículos abandonados na Rua Romeu 
Bretas/Bairro Vila Timóteo.

REQUERIMENTOS

INDICAÇÕES

exigências para a realização da castração e se este serviço está 
sendo divulgado para a população.

Roberto Araujo- Vice Presidente
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE 
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” ao PASTOR LUCIANO DE JE-
SUS e a PASTORA LEANDRA ALVES OLIVEIRA DE JESUS, que 
inauguraram no dia 19/06/2022 um novo Templo ao Senhor, de-
nominado Igreja Nova Jornada, localizada na Rua Espírito Santo, 
nº 334, Avaré/SP. 
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE 
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” à SECRETARIA DE SEGURAN-
ÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo excelente desem-
penho obtido no balanço de dados criminais referente à taxa de 
homicídios dolosos entre junho de 2021 e maio de 2022, quando 
foi registrada a TAXA MAIS BAIXA DA HISTÓRIA, tendo fi cado 
em 5,99 por grupo de 100 mil habitantes.. 
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora VIVIANE CRISTINA FERREI-
RA FLORIANO

Adalgisa Lopes Ward
-que seja ofi ciado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedi-
to Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística 
de Avaré, por meio do setor competente, para que informe esta 
Casa de Leis sobre os investimentos no Turismo de nossa ci-
dade. 
-que seja ofi ciado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, por meio do setor competente, para que nos esclareça 
quais intervenções necessárias à revitalização da Praça da Ma-
triz Nossa Senhora das Dores, Praça Romeu Bretas (Concha 
Acústica) e Praça Juca Novaes. 
-que seja ofi ciado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, por meio do setor competente, para que nos esclareça 
quais intervenções necessárias à revitalização do Jardim São 
João. 
-que seja ofi ciado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, por meio do setor competente, para que nos informe se o 
Município possui um estudo de avaliação da segurança e todas 
as escolas e Unidades de Saúde, atualizados, conforme a Lei nº 
12.608/2012 sobre a Política de Proteção e Defesa Civil dispõe 
em seu art. 8º. Solicito o envio das avaliações para verifi cação 
e análise.
-para que informe a esta Casa de Leis da viabilidade da adesão 
do Município ao Programa Primeira Infância na Escola. 

Hidalgo André de Freitas
-que seja ofi ciado com ao Sr. Dr. ROSLINDO WILSON MACHADO, 
Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré, 
para que INFORME, dentro do prazo regimental a essa Casa de 
Leis, sobre a possibilidade de estar fazendo em Avaré-SP o “DIA 
D” de vacinação contra a Covid e Gripe. 

Leonardo Pires Ripoli
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, seja consignado em Ata de nossos tra-
balhos, um voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor 
CLAUDIO ROBERTO TIBÚRCIO GOMES, ocorrido em Avaré, no dia 
15 de junho do corrente.

Luiz Claudio da Costa
-que seja ofi ciada a CPFL – Cia Paulista de Força e Luz, atra-
vés de sua gerência no Município da Estância Turística de Avaré, 
para que realize a manutenção dos postes de energia elétrica da 
Rua Ioiô de Freitas, Jardim Presidencial, do lado esquerdo e do 
lado direito do n° 211 da referida rua.
-que seja ofi ciado o Comando da Polícia Militar do Munícipio da 
Estância Turística de Avaré, para que intensifi que a fi scalização 
quanto a utilização de linhas com cortante “cerol.
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História das Câmaras 
Municipais no Brasil

   As Câmaras Municipais 
são instituições antigas 
que herdamos dos colo-
nizadores portugueses 
e que passaram a exis-
tir ofi cialmente em nos-
so país a partir de 1532, 
quando São Vicente (SP) 
foi elevada à categoria 
de Vila. A organização 
administrativa, jurídica 
e política das Casas Le-
gislativas municipais es-
tavam fundamentadas, 
naquele período, nas 
ordenações Manuelinas 
(1521–1580, advindas 
do Rei Manuel I de Por-
tugal) e, mais tarde, nas 
Ordenações Filipinas 
(1580–1640, advindas 
do Rei Felipe I de Portu-
gal).

   Brasil Colônia  
  No período colonial bra-
sileiro (1530–1822), com 
exceção do representan-
te da Coroa Portuguesa 
(Juiz de Fora), os demais 
membros que faziam 
parte da Câmara eram 
eleitos a cada triênio 
pela elite local (latifundi-
ários, nobreza, milícia e 
clero), os chamados “ho-
mens bons”. Pertenciam 
também à Câmara: o pro-
curador, o tesoureiro e o 
escrivão, que eram inves-

tidos nos cargos através 
de eleição, da mesma 
forma que os juízes ordi-
nários e os vereadores.
    Amplas Atribuições
   As Câmaras Munici-
pais do período colonial 
tinham atribuições mais 
amplas do que as atu-
ais. Além das funções 
de interesse específi co 
do Município, também 
exerciam as seguintes 
atribuições: taxar os im-
postos, administrar os 
bens e as respectivas 

receitas da vila, construir 
e conservar edifícios, es-
tradas, pontes e calça-
das, cuidar da limpeza de 
ruas e conservação de 
praças, regulamentar as 
profi ssões do comércio 
e ofícios, inspecionar a 
higiene pública, nomear 
funcionários da adminis-
tração geral, dentre eles, 
escrivão e carcereiro. 
Algumas Câmaras fun-
cionavam também como 
prisões, e exerciam fun-
ções que na atualidade 
competem ao Ministério 
Público - além de desem-
penhar serviços de natu-
reza administrativa, poli-
cial ou judiciária.
       No exercício de suas 
funções deliberativas, a 
Câmara era composta 
apenas do juiz e de seus 
vereadores. Este grupo 
era denominado de vere-
ação ou Conselho de Ve-

readores, e só posterior-
mente o termo Câmara 
foi utilizado para desig-
nar a reunião de verea-
dores, sob a presidência 
do juiz.
   Quando as reuniões da 
Câmara Municipal ocor-
riam com os “homens 
bons”, ou seja, a elite lo-
cal, elas eram denomina-
das de juntas gerais. Até 
meados do século XVII, 
as Câmaras eram instru-
mentos de dominação 
política, dos senhores 
feudais. E muitas vezes, 
a própria Coroa portu-
guesa se mostrava im-
potente face à “rebeldia” 
e aos desmandos da eli-
te agrária.
   O próprio rei, muitas 
vezes, sancionou abu-
sos cometidos pelos 
representantes munici-
pais através do poder 
local (Câmara) contra a 

Saiba mais sobre o contexto histórico e a criação das câmaras legislativas em nosso país

Formação da Câmara Municipal de São Paulo 
Imagem: saopaulo.sp.leg.br

Câmara Municipal e Cadeia, São Vicente, 1729.  Pintura a óleo de Gertrudes Hourneaux de 
Moura Fernandes – Imagem: Novo milênio

“Algumas Câmaras funcionavam tam-
bém como prisões, e exerciam funções 
que na atualidade competem ao Minis-
tério Público - além de desempenhar 
serviços de natureza administrativa, 

policial ou judiciária.”
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população, que, naquela 
época, era composta de 
índios, escravos, e dos 
trabalhadores “livres” 
dependentes (exceto os 
índios) da nobreza fundi-
ária.
  Brasil Independente 
   Com a independência 
do Brasil e a implemen-
tação de uma política 
centralizada durante o 
império (1822–1889), a 
ação do poder munici-
pal sofre uma retração. 
As Câmaras, a partir da 
Constituição Imperial de 

1824, perderam seu an-
tigo poder, fi cando redu-
zidas a corporações me-
ramente administrativas 
impedidas de exercerem 
qualquer jurisdição con-
tenciosa.
   O ato adicional de 12 
de agosto de 1834 altera 
alguns artigos constitu-
cionais com a intenção 
de conceder, dentro de 
uma fi losofi a descen-
tralizadora e federalista, 
maior autonomia às Câ-
maras quando mantinha 
a escolha dos Juízes de 

Paz, através de eleições 
municipais. Porém, em 
alguns artigos, o ato es-
tava em desacordo com 
o princípio da autonomia 
de poder municipal, uma 
vez que operacionalizava 
uma grande subordina-
ção das Câmaras Muni-
cipais às Assembleias 
legislativas provinciais.
   As mínimas autoriza-
ções como: criar ou mo-
difi car posturas, efetuar 
pagamentos, decidir so-
bre mercados, talhe de 
carne, cessão de imóveis 

Curiosidades sobre a Câmara Municipal no 
Brasil e de Avaré

etc, eram discutidas ini-
cialmente na Comissão 
das Câmaras Municipais 
provinciais. Esta depen-
dência se estenderia até 
a Proclamação da Repú-
blica em 1889, quando 
a autonomia entre os 
Poderes Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário, fora 
restabelecida.
   Câmaras nos dias de hoje
   Atualmente, as Câma-
ras Municipais se cons-
tituem num órgão de 
representação, indepen-
dente e harmônico com 

os Poderes Executivo 
e Judiciário, que lutam 
dia a dia para ser o por-
ta-voz dos interesses 
dos munícipes, levando 
reivindicações ao prefei-
to, elaborando Leis de 
interesse local, e fi scali-
zando o dinheiro público 
- para que a democracia 
seja fortalecida e o bem 
comum seja a prioridade 
sobre os interesses par-
ticulares.
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-por meio do setor competente, por meio do setor com-
petente, para que em conformidade com a legislação 
vigente notifi que o proprietário do terreno localizado na 
Rua Pernambuco/Bairro Centro ao lado número 1254, 
para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, por meio do setor com-
petente, para que em conformidade com a legislação 
vigente notifi que o proprietário do terreno localizado 
na Rua João Keller/Bairro Jardim Paraíso em frente ao 
número 380, para que realize limpeza e manutenção do 
mesmo.
-por meio do setor competente, por meio do setor com-
petente, para que em conformidade com a legislação 
vigente notifi que o proprietário do terreno localizado 
na Rua João Keller/Bairro Jardim Paraíso em frente ao 
número 370, para que realize limpeza e manutenção do 
mesmo.
-por meio do setor competente, por meio do setor com-
petente, para que em conformidade com a legislação 
vigente notifi que o proprietário do terreno localizado 
na Rua João Keller/Bairro Jardim Paraíso em frente ao 
número 360, para que realize limpeza e manutenção do 
mesmo.
-por meio do setor competente, por meio do setor com-
petente, para que em conformidade com a legislação 
vigente notifi que o proprietário do terreno localizado 
na Rua João Keller/Bairro Jardim Paraíso em frente ao 
número 350, para que realize limpeza e manutenção do 
mesmo.
-por meio do setor competente, por meio do setor com-
petente, para que em conformidade com a legislação 
vigente notifi que o proprietário do terreno localizado 
na Rua João Keller/Bairro Jardim Paraíso em frente ao 
número 80, para que realize limpeza e manutenção do 
mesmo.
-por meio do setor competente, por meio do setor com-
petente, para que em conformidade com a legislação 
vigente notifi que o proprietário do terreno localizado na 
Rua Dona Lolita/Bairro Jardim Paraíso ao lado número 
511, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, por meio do setor com-
petente, para que em conformidade com a legislação 
vigente notifi que o proprietário do terreno localizado 
na Rua Dona Lolita/Bairro Jardim Paraíso em frente ao 
número 490, para que realize limpeza e manutenção do 
mesmo.
-por meio do setor competente, por meio do setor com-
petente, para que em conformidade com a legislação 
vigente notifi que o proprietário do terreno localizado na 
Rua Dona Lolita/Bairro Jardim Paraíso ao lado número 
751, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, por meio do setor com-
petente, para que em conformidade com a legislação 
vigente notifi que o proprietário do terreno localizado na 
Avenida Gilberto Figueiras/Bairro Alto da Colina ao lado 
número 886, para que realize limpeza e manutenção do 
mesmo.
-por meio do setor competente, para que estude a su-
pressão das árvores dos passeios públicos que atrapal-
ham a locomoção dos transeuntes, com compensação 
pelo solicitante.
-por meio do setor competente, para que realize estu-

dos de viabilidade visando à criação de uma parceria 
público e privada, para fornecimento de alimentação e 
suplementos adequados para os atletas de nosso Mu-
nicípio.
-por meio do setor competente, para que realize estu-
dos de viabilidade da instalação de dispositivo sonoro 
de orientação para defi cientes visuais nos semáforos 
das principais vias do Município.
-por meio do setor competente, para que providencie a 
recuperação em toda extensão do leito carroçável da 
Rua Miguel Chibani/Bairro Jardim Paraíso.
-por meio do setor competente, para que providencie 
com urgência a fi nalização das obras da rotatória da 
Avenida Fuad Haspani.
-por meio do setor competente, para que providencie 
acesso do Bairro Brabância para Rodovia João Melão.
-por meio do setor competente, para que realize uma 
força tarefa viabilizando a retirada de entulhos descar-
tados nas vias públicas de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que providencie a 
instalação de rampa de acesso nos passeios públicos 
em frente de todas as Unidades de Saúde de nossa ci-
dade..
-por meio do setor competente, para que proceda a con-
strução de rampa de acessibilidade no passeio público 
defronte ao Posto de Saúde do Jardim Brasil.
-por meio do setor competente, para que realize estudos 
de viabilidade da implantação do Programa Farmácia 
do Povo a fi m de que as Unidades Básicas de Saúde 
sejam pontos de recebimento de medicamentos e insu-
mos não utilizados pela população, sua redistribuição.
-por meio do setor competente, para que realize estu-
dos de viabilidade de criação de um Programa de Alfa-
betização Digital nos CISEs do Município
-por meio do setor competente, para que realize uma 
força tarefa na poda das árvores que compõem a arbo-
rização das vias públicas de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que analise a pos-
sibilidade de realizar Operação Cata Treco nos bairros 
de nossa cidade.
-por meio do setor competente, realize estudos ne-
cessários para que seja implantado e disponibilizado 
no Município, a musicoterapia. 
-por meio do setor competente, para que providencie in-
stalação de um redutor de velocidade/lombada na Rua 
Dr. Félix Fagundes/Bairro Vila Timóteo próximo ao nº 
1277.
-por meio do setor competente, para que instale um 
redutor de velocidade/lombada em frente do Posto de 
Saúde do Bairro Jardim Paraíso.
-por meio do setor competente, para que providencie 
limpeza e roçada nos córregos de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que realize estu-
dos e tratativa visando a criação de Instituição Pública 
de Longa Permanência para Idosos.
-por meio do setor competente, por meio do setor com-
petente, para que realize estudos de viabilidade da 
criação de uma Campanha de Conscientização e de Va-
cinação contra o HPV nas Escola Públicas e Privadas 
para adolescentes com participação dos pais e respon-
sáveis. 
-por meio do setor competente, para que realize es-
tudos de readequação das galerias pluviais em todo 
nosso Município. Esse estudo envolve inspecionar o 
por que de águas pluviais estarem alagando algumas 
regiões. Como esse fato é recorrente e está causando 

sérios problemas, até de Saúde Pública, contamos com 
o urgente atendimento a essa nossa solicitação.
-por meio do setor competente, para que realize em 
caráter de urgência limpeza na Fonte Luminosa do Jar-
dim São João.
-por meio do setor competente, para que estude a pos-
sibilidade de substituir algumas faixas de pedestres em 
nossa cidade, por faixas de travessia elevada.
-por meio do setor competente, para que proceda fi -
scalização, bem como também notifi que a SABESP ao 
problema de esgoto a céu aberto na Rua Antonio Zequi/
Bairro Vila Martins III nº 2110 .
-por meio do setor competente, para que estude a viabi-
lidade de ampliar o horário de atendimento para entre-
ga de medicamentos em todos os pontos de entrega.
-por meio do setor competente, para que realize fi scali-
zação na Empresa Suma Brasil, que realiza a coleta de 
lixo no Município.
-por meio do setor competente, para que aprimorem o 
trabalho de todos que se relacionam com os educan-
dos com defi ciência dentro e fora das escolas.
-por meio do setor competente, para que realize estu-
dos de viabilidade de criação de um sistema municipal 
de coleta móvel de sangue no Município, a fi m de au-
mentar o número de doadores de sangue. 
-urgência no Cemitério Municipal que necessita de de-
detização. O local está cheio de escorpiões e os muní-
cipes estão apavorados. 
-por meio do setor competente, para que realize em 
caráter de urgência um levantamento dos imóveis aban-
donados, antigos e em construção há muito tempo, em 
nossa cidade, tomando as medidas cabíveis pela Lei, 
quanto a vistoria e notifi cações aos proprietários.
-por meio do setor competente, para que providencie a 
limpeza do passeio público da Rua João Keller/Bairro 
Jardim Paraíso em frente ao nº 391.
-por meio do setor competente, para que providencie 
recuperação do passeio público da Avenida Misael Eu-
frásio Leal próximo à Rodoviária que está com uma cra-
tera.
-por meio do setor competente, para que estude a pos-
sibilidade se ser consertado o piso do passeio público 
localizado na Rua Anacleto Pires/Bairro Três Marias, 
em frente ao Ginásio de Esportes Kim Negrão.
-por meio do setor competente, para que realize melho-
rias em todos os banheiros públicas de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que providencie a 
recuperação de toda extensão da Avenida Emílio Figu-
eiredo/Bairro Jardim Paraíso e Jardim Tropical.
-por meio do setor competente, para que providencie 
limpeza na Avenida Armando Padredi/Bairro Jardim 
Paraíso.
-por meio do setor competente, para que realize estu-
dos de viabilidade de integrar o Município da Estância 
Turística de Avaré à ASSOCIAÇÃO INTERANCIONAL DE 
CIDADES EDUCADORAS - AICE. 
-por meio do setor competente, para que analise a pos-
sibilidade de criar um Plano Municipal de Arborização 
Urbana para nossa cidade. A presente indicação visa 
sugerir que o Executivo analise a possibilidade de criar 
um Plano de Arborização Urbana para orientar o plantio 
de espécimes arbóreas em logradouros públicos e de-
mais espaços públicos ou privados que possibilitem tal 
intervenção.
-por meio do setor competente, para que efetue fi scali-
zação em acordo com a legislação vigente para coibir 
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agressões ambientais na Represa Jurumirim de nossa 
cidade.
-por meio do setor competente, para que realize estu-
dos no sentido de agilizar os exames que são prescritos 
pelos médicos da Rede Pública de Saúde.
-por meio do setor competente, para que realize estu-
dos da viabilidade de promover Campanha nas Esco-
las da Rede Municipal de Ensino sobre os riscos dos 
acidentes escorpiônicos.
-por meio do setor competente, para que estudem a 
possibilidade de fechar com grade na frente e lateral da 
Escola Matilde Vieira.

Carlos Wagner Januário Garcia
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelen-
tíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefe-
ito Municipal, que através do setor competente seja pro-
videnciado o devido reparo da Rua Norberto Gonçalves, 
próxima a Rua Antônio Mariuzo, localizada no Bairro Jd 
Paraíso, 
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelen-
tíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Pre-
feito Municipal, que através do setor competente seja 
providenciado redutor de velocidade na Rua Welington 
de Paula Assis nº 133, localizada na Vila Operária.

Hidalgo André de Freitas
-para que determine ao departamento competente a 
instalação de um ponto de ônibus coberto na Avenida 
Tininho Negrão, na Vila Cidade Jardim.
-para que estude a possibilidade, de quando possível de 

Municipal, através do setor responsável, manutenção e 
uma limpeza geral EM CARÁTER DE URGÊNCIA, no Re-
sidencial Vila Serena. 
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelen-
tíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefe-
ito Municipal, através do setor responsável, melhorias 
na segurança da UBS Bonsucesso
-para que ofi cie o setor competente da municipalida-
de, mais precisamente a área de serviços e reparos de 
vias públicas/recapeamento, para que realize o reparo 
da via pública denominada Avenida Emilio Figueiredo, 
Jardim Tropical x Rua José Miguel Paixão, mais preci-
samente na rotatória, 
-para que ofi cie o setor competente da municipalidade, 
mais precisamente a área de serviços e reparos de vias 
públicas/recapeamento, para que realize o reparo da 
via pública denominada Rua Fartura, mais precisamen-
te em frente a Ofi cina irmãos Peroto, 

Magno Greguer
-para que efetue o recapeamento da Avenida Getúlio 
Vargas no Bairro Vila Jardim.

Maria Isabel Dadàrio
-para que notifi que a residência localizada a Rua do 
Calvário, nº80 no Bairro Vera Cruz. 
-considere a possibilidade para que através do setor 
competente, que efetue o nivelamento da rua Tiraden-
tes, nº534, Bairro Bonsucesso

colocar o nome de rua “Benedito Carlos de Moura”, em 
algum loteamento a ser inaugurado em nosso Muníci-
pio.

 Jairo Alves de Azevedo
-Novamente solicito para que através do Departamento 
competente DEMUTRAN (Departamento Municipal de 
Trânsito) e COMUTRAN (Conselho Municipal de Tran-
sito) análise qual a possibilidade de instalar um redutor 
de velocidade (LOMBADA) na Rua: Martha Rocha, no 
Bairro Bonsucesso, próximo ao nº 79
-Novamente solicito para que através do Departamento 
competente DEMUTRAN (Departamento Municipal de 
Trânsito) e COMUTRAN (Conselho Municipal de Tran-
sito) análise qual a possibilidade de instalar um redutor 
de velocidade (LOMBADA) na Rua: Teodomiro Garcia no 
Bairro Plimec, próximo ao nº 49, 
-solicito para que através do departamento competen-
te, seja analisada a possibilidade de tapar buracos em 
toda extensão da na Rua: Martha Rocha, no Bairro Bon-
sucesso, principalmente um buraco localizado na Rua. 
Martha Rocha esquina com a Av. Paranapanema, 
-solicito para que através do departamento competen-
te, para que seja analisada a possibilidade de tapar bu-
racos na Av. Paranapanema de baixo do pontilhão de 
acesso a Itatinga/Ponte alta, mesma no Bairro Jardim 
Tropical, 

Leonardo Pires Ripoli
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentís-
simo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito 



SEMANÁRIO 
CÂMARA AVARÉ 1 ª Edição | Avaré, 02 de julho de 20228

O Legislativo agora tem seu próprio 
semanário

Através dele a po-
pulação poderá ter 
acesso aos proje-
tos, requerimen-
tos e indicações 
dos vereadores, 
além de acompa-
nhar o trabalho 
da câmara, as im-
portantes leis vo-
tadas e principal-
mente, de forma 

interativa, intuitiva 
e didática, fi car 
por dentro de toda 
a estrutura do le-
gislativo, como 
tramita um projeto 
de lei, os direitos 
e deveres do vere-
ador, entre outras 
informações e 
curiosidades.

A CÂMARA DE CARA NOVA

O Semanário Ofi cial da Câmara de Vereadores de Avaré levará mais informação, 
transparência e conhecimento do trabalho realizado pelo legislativo

Modifi cações na estrutura de gabinetes e restauração da pintura 
revitalizam a casa do legislativo

O Semanário também está disponível em formato digital no site da câmara: camaraavare.sp.gov.br

 As obras de 
reforma e cons-
trução dos ga-
binetes em que 
p r o p o r c i o n o u 
mais privacidade 
ao vereador e aos 
munícipes duran-
te o atendimento.

 A pintura ex-
terna e interna do 
prédio para melho-
rar a estética e pre-
servar a estrutura 
física das instala-
ções do legislativo. 
As obras estão em 
pleno vapor.

Antes os gabinetes eram tipo “telemarketing” Área externa com pintura revitalizada

A reforma continua em toda estruturaA reforma garantiu mais privacidade aos vereadoreadores e aos munícipes


