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PROJETO DE LEI

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÂMARA APROVA LEI QUE PROÍBE A UTILIZAÇÃO DE VERBA PÚBLICA NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE AVARÉ, EM EVENTOS E SERVIÇOS QUE PROMOVAM A SEXUALIZAÇÃO DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Trecho Lei n° 2.581,
de 1° de dezembro de 2021
Proíbe a utilização de verba pública no âmbito do Município
de Avaré, em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e dá providências correlatas.
Art. 1° Fica proibida a utilização de recursos públicos, no âmbito do município de Avaré, em eventos que promovam de forma
direta ou indireta a sexualização de crianças e adolescentes.
Art. 2° Os serviços públicos e os eventos patrocinados pelo
Poder Público, sejam para pessoas jurídicas ou físicas, devem
respeitar as normas legais que proíbem a divulgação ou acesso
de crianças e adolescentes a apresentações, presenciais ou remotas, de imagens, músicas ou textos pornográficos ou obscenos, assim como garantir proteção face a conteúdos impróprios
ao desenvolvimento psicológico.
§ 1° A proibição de que trata o “caput” deste artigo se aplica a:
I - qualquer material impresso, sonoro, digital, audiovisual ou
imagem, ainda que didático, paradidático ou cartilha, ministrado, entregue ou colocado ao acesso de crianças e adolescentes,
bem como folders, outdoors ou qualquer outra forma de divulgação em local público ou evento licitado, produção cinematográfica ou peça teatral, autorizado ou patrocinado pelo Poder
Público, inclusive mídias ou redes sociais.
II - editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados
à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de
produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas
e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio das redes sociais e outras plataformas digitais.
III - espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas
empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações
culturais comunitárias que receberem auxílio ou patrocínio do
Poder Público.
(...)
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de dezembro de
2021.
Autoria: Ver. Roberto Araújo
(Projeto de Lei n° 200/2021)
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EXPEDIENTE

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 26/09/2022, a saber:

TIRAGEM : 3 mil exemplares
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
REDAÇÃO E REVISÃO
Ádria Luzia Ribeiro de Paula

DIAGRAMAÇÃO
Patrick Yuri Corrêa

• Projeto de Lei nº 234/2022
Autoria: Vereador Magno Greguer
Dispõe sobre autorização para inserção da Semana da
Pesca no Dia do Trabalhador e Semana Santa no calendário oficial do município.
• Projeto de Lei Complementar nº 235/2022
Autoria: Prefeito
Dispõe sobre alteração do Anexo I - Quadro de Pessoal
Permanente da Lei Complementar nº 126/2010 de 02
de junho de 2010 e dá outras providências. (Monitor
de Esportes e Lazer)
• Projeto de Lei nº 236/2022
Autoria: Prefeito
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que especifica e dá providências (R$ 23.514.000,00
- SECRETARIAS DIVERSAS)
• Projeto de Lei nº 237/2022
Autoria: Prefeito
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que especifica e dá providências. (R$ 9.941.784,13
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).

LICITAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 20/2022
Referente: Prorrogação ao Contrato nº 11/2020 - Pregão
Presencial 06/2020 - Processo nº 12/2020.
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S.A
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de conexão à internet,
através de link dedicado ou semi-dedicado, para a Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Vigência: O presente aditivo será celebrado com vigência
de 01/10/2022 até 30/09/2023.
Valor estimado do Aditivo R$ 8.646,96 (oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos),
sendo R$ 720,58 (setecentos e vinte reais e cinquenta e
oito centavos)
Data do ajuste: 20/09/2022

MÍDIAS SOCIAIS

youtube.com/CamaradeVereadoresdeAvare

Senhor (a) Vereador (a):-

Pela presente levo ao seu conhecimento que o
Exmo. Sr. Presidente Vereador Flávio Eduardo Zandoná designou para a Ordem do Dia da 29ª Sessão Ordinária de 03
de outubro do corrente ano, que tem seu início marcado
para as 19h00min, a seguinte matéria:

J.J. Regional LTDA - CNPJ: 60.718.640/0001-63

facebook.com/CamaraAvare

Avaré, 29 de setembro de 2022.

• Projeto de Lei nº 233/2022
Autoria: Vereador Jairo Alves de Azevedo
Autoriza a doação de terra a munícipes de baixa renda,
para edificação de moradia, e dá outras providências.

IMPRESSÃO

SITE
camaraavare.sp.gov.br

CIRCULAR N º 29/2022-DG

Designa a matéria para Ordem do Dia da 29ª Sessão
Ordinária de 03/10/2022 - Segunda Feira – às 19h00min.

ADMINISTRAÇÃO, REDAÇÃO
E ATOS OFICIAIS

Avenida Gilberto Filgueiras, 1631
Alto da Colina - Avaré-SP
Fone: 0800-77-10-999 ou (14) 3711-3070

ORDEM DO DIA

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”

Semanário Oficial da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré, criado pelo Decreto
Legislativo N º 355/2022
Esta é uma publicação semanal, com circulação
aos sábados, podendo ser retirada em bancas de
jornais e repartições públicas.

CÂMARA DOS VEREADORES
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
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FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

1. PROJETO DE LEI Nº 234/2022 - Discussão Única
Autoria: Vereador Magno Greguer
Assunto: Dispõe sobre autorização para inserção da
Semana da Pesca no Dia do Trabalhador e Semana Santa no calendário oficial do município.(Projeto emendado)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 234/2022 e dos
Pareceres do Jurídico, da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Direito
do Consumidor e de Serviços, Obras e Administração
Pública.

Sem outro particular, valho-me do ensejo para
apresentar-lhe os protestos de minha elevada estima e
distinta consideração.
Exmo.(a). Sr. (a)
Vereador (a)
NESTA
ÁDRIA LUZIA RIBEIRO DE PAULA
Diretora Geral Administrativa
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Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré

MOÇÕES, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM
26 de SETEMBRO de 2022

MOÇÕES DE APLAUSOS
E PARABENIZAÇÕES
Flávio Zandoná- Presidente e outros
-que seja consignada a presente MOÇÃO DE APOIO,
nos mesmos termos da moção apresentada pelos
médicos (anexa), para declarar total apoio à administração da Santa Casa de Misericórdia de Avaré, na
pessoa do sr. Miguel Chibani Bakr, devido a questão
financeira que vem enfrentando em decorrência do
aumento dos custos dos materiais médicos, medicamentos e produtos hospitalares. Apesar da adequada
gestão financeira e administrativa, por conta da pandemia da Covid-19 e demais situações, a Santa Casa
vem sofrendo com um déficit financeiro mensal que
poderá inviabilizar o cumprimento de suas obrigações
e a prestação dos serviços essenciais à população de
Avaré e região. Nestes termos, fica registrado nosso
apoio à Santa Casa de Misericórdia de Avaré.

Adalgisa Lopes Ward e outros

-que seja consignada a presente MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO ao cronista e biografo Gesiel
Junior pela sua atuante participação, empenho e dedicação na Sessão de Autógrafos do livro Francisco
Dias de Almeida, jornalista por mais de 80 anos. Gesiel Junior, é um escritor, pesquisador e cronista brasileiro. É autor vários livros sobre a História de Avaré
de numerosas pesquisas e reportagens sobre preservação da memória paulista e colabora com jornais e
revistas de São Paulo. Lutador incansável pelo resgate da História de Avaré.

Jairo Alves de Azevedo e outros

-que seja consignado em ata dos nossos trabalhos
“MOÇÃO DE APLAUSOS” a toda diretoria do time de
futebol americano de Avaré, o mesmo foi campeão
pelo placar de 14 a 12 contra o time da cidade de Itapetininga SP, jogo esse valido pela liga A.F.L American
Football League o time é formado por integrantes do
antigo MUSTANG AVARÉ, depois de jogarem pelo INTER DE LIMEIRA hoje voltam a defender a cidade de
Avaré SP. Sendo assim, esta Câmara Municipal, reconhecendo os feitos desse renomado time de futebol
americano representado pelos integrantes da diretoria: José Eduardo Rodrigues de Almeida e Diego Gonsalves da Silva, vem à público apresentar esta singela
homenagem de MOÇÃO DE APLAUSOS, como forma
de expressar gratidão por tudo que vem realizando
pelo esporte em Avaré.

Luiz Cláudio da Costa e outros

-VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao Senhor “ROBERTO PEREIRA DE ASSIS”, pelos seus 16
anos de trabalho e dedicação junto ao CAMPING
MUNICIPAL e BALNEÁRIO COSTA AZUL. O Senhor
Roberto Pereira de Assis é funcionário da prefeitura
de Avaré e há 16 anos dedica sua vida para cuidar do
Camping Municipal e do Balneário Costa Azul, é ele
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quem cuida da manutenção dos locais, tais como:
conservação e limpeza, tanto no Camping Municipal
quanto na orla da praia do Balneário Costa Azul, onde
sabemos, são pontos turísticos destacável da região,
além de ser um cartão de visita da Estância Turística
de Avaré, que atrai grande número de turistas, proporcionando lazer, tanto para os visitantes, quanto para
a população Avareense. Graças aos cuidados e zelos
do Senhor Roberto Pereira de Assis, é possível constatar que ele, além de realizar o serviço com muita
dedicação e amor, além de manter os equipamentos
utilizados sempre em ordem e em excelente estado
de conservação.

Maria Isabel Dadário e outros

-que seja consignado em Ata de nossos trabalhos VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES À Cia NoPalco, pela brilhante apresentação em comemoração ao
Aniversário de nossa cidade, e não poderia deixar de
demonstrar a minha alegria e contentamento a uma
das manifestações artísticas mais antigas da humanidade e, em especial, aos artistas da Cia NoPalco,
fundada e criada pelo ator e diretor Charles Mariano
em 2003. O valor cultural do teatro é inegável, por
complementar a formação cultural, além de incentivar a busca pelo conhecimento e a reflexão. “Essas
características fazem do teatro uma ferramenta fundamental para a educação e desenvolvimento”.

INDICAÇÕES

Ana Paula Tiburcio de Godoy – 1ª Secretária

-para que através da Secretaria competente, realize
a operação tapa-buracos em caráter de urgência, na
Rua Óleo, defronte ao número 170 no Bairro Jurumirim, visto que trata-se de uma via movimentada onde
veículos utilizam da mesma para acesso à rodovia, e
que devido à chuva abriu uma cratera no local citado.

Adalgisa Lopes Ward

-por meio do setor competente, para que seja realizada manutenção nas rampas de acesso a cadeirantes
e pessoas com mobilidade reduzida perene ou temporária no centro e nos bairros do Município. Justificativa – Além de ser uma questão humana de dar dignidade as pessoas que tenham dificuldades de acesso
em áreas públicas. Também a Lei Federal nº 10.098
de 19 de dezembro de 2000, garante ao cidadão com
deficiência permanente ou dificuldade temporária os
critérios que estabelece no seu art. 2º parágrafo I –
acessibilidade: possibilidade e condição de alcance
para utilização, com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações,
transporte, informação e comunicação, inclusive seus
sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços
e instalação abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na
rural, por pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida.
-para que realize estudos no sentido de instalar um redutor de velocidade/lombada na Rua das Gorocaias/
Bairro Terras de São José. Justifica-se a propositura,
atendendo à solicitação de uma moradora do referido bairro, conforme segue: “Venho encarecidamente
pedir a você a implantação de lombada na Rua das

Gorocaias logo no começo, a curva é muito apertada
e os motoristas não tem consciência do perigo e passam a toda velocidade, hoje quase bateram em mim
no portão de casa, no muro vizinho ao meu a marca
está lá.” Solicitação enviada no dia 22/09/2022. Dessa maneira, é de suma importância que seja instalado
um redutor de velocidade no local, para evitar que algum acidente mais grave ocorra.
-por meio do setor competente, para que realize estudos para inclusão de Matéria Complementar no Currículo Escolar da Rede Pública de Ensino de nossa cidade com noções básicas sobre a Lei Maria da Penha.
Considerando a crescente importância da pauta dos
direitos humanos na sociedade brasileira ainda temos
altos índices de violência contra a mulher, crianças
e adolescentes. Para tentar coibir essa realidade foi
criada legislação específica sobre os temas como a
Lei Federal nº 8.069/1990, Estatuto da Criança e Adolescente e alterações posteriores. Da mesma forma
a Lei Federal nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha. Na
realidade esse tipo de legislação não deve servir apenas como ferramenta punitiva, mas sobretudo como
instrumento assegurador de direitos humanos e ferramenta para a Educação de toda a sociedade. Para
isso, a divulgação de seus conteúdos e a conscientização sobre os temas são fundamentais.
-por meio do setor competente, para que estudem
a possibilidade de realizar recapeamento asfáltico
em todas as ruas do Bairro Santa Elizabeth, que estão com inúmeros buracos, crateras, causando muito transtornos e prejuízo a todos que transitam pelo
Bairro. Considerando que, moradores do referido Bairro em conversa com essa vereadora durante a presença minha presença no local e solicitaram que seja
enviado ao Poder Executivo suas reivindicações.
-por meio do setor competente, para que realize recapeamento asfáltico e instale um redutor de velocidade/lombada na Avenida Salim Antônio Curiati/
Bairro Jardim Brasil. Considerando que, em contato
com moradores da referida via, solicitaram que seja
dado mais atenção ao seu bairro, segue declaração
de munícipes: Será que os políticos andam nas ruas
do Jardim Brasil até o Centro, Avenida Salim Antônio
Curiati está afundando e necessita de reparos. O fluxo
de carros e motos é grande na Avenida Salim Antônio Curiati, necessitando de lombada para evitar que
os motoristas corram na mesma e ocorra acidentes”.
Mediante inúmeros questionamentos/reclamações
dos moradores, solicito urgência nas argumentações
com fundamento para melhoria da Avenida Salim Antônio Curiati, para que seja realizado estudo técnico
para que seja sanado as dificuldades mencionadas.

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 providenciada a roçada
do mato da área verde localizada entre a Av Pref. Misael Eufrásio Leal e a Rua Minas Gerais (ao lado da
Secretaria de Saúde), em razão de que o mato alto
está servindo de criadouro para animais peçonhentos
e insetos transmissores de doenças, 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 do setor competente
sejam providenciados redutores de velocidade (lombadas), em ambos os sentidos da Av. Pinheiro Macha-
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do, defronte ao Pronto Socorro, antes das faixas de
pedestre, tendo em vista que os veículos estão transitando em velocidade não compatível com o local,
colocando em risco a segurança dos usuários do PS.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que através da Secretaria de
Transportes e Serviços, para que se realize o devido
reparo da guia/sarjeta da Av. Celso Ferreira da Silva,
1400 (Pinheirão Super), onde foi constatado um afundamento deste e do leito carroçável, uma vez que estes estão “ocos”, podendo acarretar acidentes, assim
colocando em risco a segurança do trânsito de pedestres e veículos.

Hidalgo André de Freitas

-para que estude a possibilidade da CRIAÇÃO do espaço do Livro no Horto Florestal ou outro parque/praça, aos finais de semanas no Município de Avaré-SP.
Com o objetivo de proporcionar e incentivar o hábito
à leitura das crianças, jovens, adolescentes e adultos, que seria com um veículo próprio da prefeitura
para levar os livros e revistas ao Horto Florestal ou
parques/praças, com tendas para acomodar a população, “como se fosse uma biblioteca ambulante”,
sendo uma forma de levar sonhos e conhecimento a
todos que frequentam nosso Horto e praças. Os livros
serão emprestados com um simples cadastro e devolvido ao final do dia. Face ao exposto, I N D I C O
ao Executivo a criação do espaço do livro no Horto
Florestal e/ou parques, praças, aos finais de semana
no município de Avaré.
-para que determine ao departamento competente
realizar A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS OU RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ARMANDO ASSATO,
BAIRRO BRÂBANCIA, AVARÉ. A indicação da operação tapa-buracos se faz necessária uma vez que a
referida via se encontra 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 crie o Programa Permanente de Proteção,
Controle Populacional e Bem-estar Animal, no município de Avaré-SP, com o objetivo de estabelecer diretrizes e normas para a efetiva proteção e garantia
do bem-estar dos animais domésticos, em específico
cães e gatos, bem como, na medida do possível, realize estudos a fim de elaborar e instituir Código de Proteção e Bem-Estar Animal. É cada vez mais evidente
a proximidade na convivência entre seres humanos
e animais, em especial os de estimação. Contudo,
apesar da convivência mais próxima com os animais
ainda é rotineiro nos depararmos com situações e notícias tristes sobre maus tratos e abandonos, principalmente de gatos e cachorros. Não há como negar
que se trata de uma realidade muito presente.

Jairo Alves de Azevedo

-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.
-solicito novamente para que o órgãos competentes
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS através do Sr. Secretário CESAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI e DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO) para que analise
a possibilidade de fazer a pintura da sinalização PARE
na Rua Três Corações em todas as suas transposições, a mesma está localizada no Bairro Bonsucesso.
-Através desse 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 instalação de um redutor
de velocidade (LOMBADA) na Av. Emilio Figueiredo
próximo ao nº15, no Bairro Jardim Tropical. Na mesma a um fluxo muito alto de veículos, motoristas de
carros e motocicletas transitam por ali em alta velocidade podendo ocasionar acidentes, visto que há uma
rotatória nas proximidades e já ouve vários acidentes
no local. Peço para que o órgão competente vá até
o local e tome as medidas cabíveis solucionando o
problema.
-Através desse solicito para que o órgão competente
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS analise a possibilidade de fazer a retirada de galhos e sujeiras localizados na Rua Quim Quim Monteiro nº130 no bairro
Braz II. Peço urgentemente para que o órgão competente vá até o local e tome as medidas cabíveis solucionando o problema.
-Através desse solicito novamente para que o órgão
competente, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS através do Sr. Secretário CESAR
AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI para que seja
executado a manutenção da galeria de contenção de
agua decorrente a chuva, mesma localizada de fronte
ao campo de futebol FLUMINENCE, localizado na rua
Teodoro Colela 2-92 no bairro Vila Martins III. Peço
para que o órgão competente vá até o local e tome as
medidas cabíveis solucionando o problema. ( fotos)

Leonardo Pires Ripoli

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, através do setor responsável, operação tapa buracos na rua Júlio Bellucci, na Brabância.
O referido logradouro está com um fluxo muito alto de
veículos, principalmente ambulâncias, pois é acesso
ao AME (Ambulatório Médico de Especialidades), e
os moradores estão preocupados com os buracos na
via. Em visita ao local, constatamos a necessidade da
referida melhoria.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, através do setor responsável, a instalação em caráter de URGÊNCIA, de uma lombada e/
ou redutor de velocidade, nas proximidades da Escola
Infantil “Arco Íris”, na rua Minas Gerais (próximo ao nº
1139). Apesar de contar com uma faixa de pedestres,
motoristas não têm respeitado os limites de velocida-
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de, colocando em risco a segurança dos munícipes,
principalmente de crianças. Além da referida escola,
no local ainda existe uma Academia de Judô Infantil,
e também a “Casa de Passagem” do município, sendo
assim, um local com um fluxo muito alto de pedestres.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, através do setor responsável, a manutenção e roçada da praça e do campinho, no bairro
Terras de São José. Em visita ao local, constatamos a
necessidade urgente da referida melhoria.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, através do setor responsável, a possibilidade da ampliação dos horários de vacinas, da
Campanha de Paralisia Infantil e também Covid, para
nossas crianças. O horário atual de campanha, é até
às 15h00, mas algumas mães têm encontrado dificuldades para sair do trabalho, e irem até os Postos. Sendo assim, solicito a ampliação até às 17h00, ou ainda
a abertura de alguma unidade de saúde aos Sábados.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre,
Prefeito Municipal, através do setor responsável, para
que seja incluído no cronograma da “Operação Tapa
Buracos”, os seguintes logradouros: Rua José Bannwart, Terras de São José; Avenida Paranapanema
(trecho final); Em visita aos referidos locais, constatamos a necessidade urgente de melhorias.

Luiz Cláudio da Costa

-para que realize a recolocação dos balanços do parquinho do Horto Florestal “Neto Guazelli”, pois, segundo constatação “in loco” realizada por esse Vereador,
os equipamentos foram retirados do local para conserto e manutenção há muito tempo e até o presente
momento não foram recolocados nos seus devidos
lugares.
-para que oficie o setor competente da municipalidade, para que realize a manutenção do deck (tablado) localizado no Horto Florestal do município, pois
algumas madeiras estão quebradas e outras estão
rachando, além de alguns pregos que estão altos, o
que pode causar acidentes com algum munícipe que
esteja passeando no local, bem como crianças, já que
é um lugar de recreação e lazer para todos.
-que seja oficiado o DEMUTRAN - Departamento Municipal de Trânsito e Conselho Municipal de Trânsito,
para que implemente placa de sinalização “PARE” na
Rua Manduri, no Parque Industrial Jurumirim, mais
precisamente na esquina que antecede a Travessa
João Pacífico, no mesmo Bairro, pois trata-se de via
que dá acesso a saída da cidade, onde há grande
fluxo de veículos, os quais transitam sem que exista
uma sinalização que regulamente o local, e da forma
que se encontra o local, pode gerar acidentes tanto
para os pedestres, quanto aos veículos.

Magno Greguer

para que providencie uma tenda para os artesões usarem na Represa Jurumirim de Avare.

Maria Isabel Dadário

-indicando a necessidade de estudos de viabilidade
para implantação de redutores de velocidade e faixa
de pedestres em frente ao Tenda Atacado, localizado
Avenida Pref. Paulo Araújo Novaes, nº22.
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SEMANÁRIO
CÂMARA AVARÉ

REQUERIMENTOS

Maioria dos Vereadores
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora
LUIZA APARECIDA MIRANDA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
RICARDO LUIS UNGARELLE
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora
EUTHALIA DE CARVALHO DIAS
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
LUIZ CARLOS XAVIER MONICA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
JOÃO DE MOURA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
TAKEKI YAMANAKA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora
ELIANA QUEIROZ DRUMMOND BARRETO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
ELIAS BENEDITO BARBOSA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora
MARIA JOSÉ SILVEIRA NEGRÃO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
RUBENS MARCOS ALLIANO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
ANDRE DOS SANTOS
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
VALDOMIRO ANTUNES DOS SANTOS
Flávio Zandoná – Presidente
-Votos de Aplausos e Parabenização pelos 88 anos
da Escola Estadual “Coronel João Cruz”, em nome
da diretora, sra. Claudia Maria Simonassi.
Roberto Araujo – Vice Presidente
-Para que informe esta Casa de Leis a possibilidade
de trocar lâmpadas queimadas e/ou danificadas/
quebradas, no pontilhão que dá acesso aos bairros
Santa Mônica, Jardim Presidencial, São Rogério, Duílio Gambini, Canto da Mata e Golf.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor MAXIMILIANO CACERES ODORICIO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOÃO
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ALVES BERTO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOÃO
ABRÃO VECHETTI
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora
APARECIDA PAULINO DE OLIVEIRA
Adalgisa Lopes Ward
-Requeiro informações, se existem pacientes em
atendimento ou reabilitação em decorrência do COVID-19? Se positivo, quantos pacientes estão sendo
atendidos? Existem pacientes acamados? Se positivo, quantos deles recebem atendimento prioritário
em suas residências? Existe profissionais para as
terapias (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogos...) para atender a demanda de todos estes pacientes? Se negativo, qual a justificativa do Senhor
Secretário Municipal da Saúde em relação a esse
questionamento?
-Requeiro que seja oficiado a SABESP - Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO pela Taxa
de Aprovação em que o Abastecimento de Água de
Avaré (cidade de pequeno porte- CPP) apresentou
evolução nas Avaliações de Satisfação entre os meses de maio e agosto de 2022. O serviço da CPP
saltou de 772 para 799 pontos na INDSAT, se aproximando no nível máximo de satisfação, o Grau de
Excelência.
-Requeiro informações sobre se será realizada
“Campanha Setembro Vermelho” para prevenção de
doenças cardiovasculares? Se positivo, qual o planejamento ou cronograma de como vai ser realizada
ou já está sendo realizada em nossa cidade? Quais
os pontos que estão sendo abordados?
-Requeiro informações, se existe algum estudo para
que haja segurança e fiscalização para o embarque
e desembarque de alunos nas Escolas do Municipais/Estaduais em nossa cidade? Se positivo, qual
o tipo de fiscalização é realizada na entrada e saída
dos alunos?
Hidalgo André de Freitas
-Requerimento para que seja oficiado a empresa
Rápido Luxo Campinas, referente a mais horário de
ônibus do Camping a Avaré.
-Requerimento para que a abertura de shows financiados por recursos públicos, total ou parcial, ou ainda, que estejam usufruindo de espaço público para
seu acontecimento, seja feita por apresentação de
músicos, cantores ou grupos musicais locais.
-Requer informações do executivo quanto a possibilidade de ampliação e informatização do acervo de
livros da Biblioteca Municipal de Avaré-SP
-Requer informações ao executivo sobre a campanha de vacinação contra a raiva para os pets no município de Avaré.

Jairo Alves de Azevedo
-Solicito através dessa propositura para que o Sr.
Secretário da Saúde Dr. Roslindo Wilson Machado,
analise a possibilidade de autorizar os postos de
saúde abram os portões mais cedo nos dias de chuva.
-Adequação dos bueiros em desnível em toda extensão da Av. João Silvestre, no Bairro Distrito Industrial “Jardim das Orquídeas”
Luiz Cláudio da Costa
-Solicito a Concessionária CCR SPVias para que
realize URGENTEMENTE a implementação de rede
de proteção de contensão de detritos, no trecho da
Estrada SP255, sentido Avaré-Camping Municipal,
proporcionando mais segurança aos motoristas e
aos próprios trabalhadores.
Magno Greguer
-requerimento de pesar SR Antonio Floriano da Rosa
-para que realize o estudo da colocação da placa
identificando nome da Rua Antenor Armando esquina com a Rua Santos Dumont.
Maria Isabel Dadário
-que informe essa Casa de Leis sobre os assuntos
pertinentes e forneça cópia se necessário de: Lista
de todos os medicamentos padronizados, indicando
para tanto quais estão em falta, destacando se são
fornecidos pelo Estado ou adquiridos pelo Município.
-que informe essa Casa de Leis sobre os assuntos
pertinentes e forneça cópia se necessário de: Atualmente o Município dispõe de lixeiras para coleta
seletiva? Se sim, indicar locais; em caso negativo,
qual o óbice em promover a instalação?; Há pretensão do Município em realizar campanhas para
promoção de coleta seletiva domiciliar e industrial?
Como e quando se pretende iniciar? O Município
tem pactuado convênio, termo de parceria, contrato
e/ou qualquer outro instrumento com cooperativas
ou empresas para reciclagem de materiais? Se sim,
juntar instrumento contratual e indicar qual tipo de
resíduo é reciclado respectivamente por cada contratado; Há reciclagem de material oriundo de componentes eletrônicos? Se não, qual o óbice?
-que informe essa Casa de Leis sobre os assuntos
pertinentes e forneça cópia se necessário de: Há algum planejamento de sinalização de solo e placas
de sinalização para que os ônibus escolares embarquem e desembarquem os alunos em frente às escolas Estaduais do Município da Estância Turística
de Avaré?
-reiterando o requerimento 866/2022 que informe
essa Casa de Leis sobre quais as ações e/ou atividades que estão sendo executadas pela Secretaria
de Meio Ambiente para conscientizar a população
acerca do descarte adequado do lixo.
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DOMINGO É DIA DE EXERCÍCIO DE CIDADANIA
E DA DEMOCRACIA ATRAVÉS DO VOTO
Todo cidadão acima de 16 anos irá exercer o direito do voto
No próximo do-

No ano em que a a presença maciça da po-

mingo, 02 de outubro, Justiça Eleitoral completa pulação garante ao pleito
todo cidadão acima de 16 90 anos de existência, o mais força, pois que a es-

anos irá exercer o direito Tribunal Superior Eleito- sência desse poder/dever
do voto, isto é, exercer a ral bem como os Tribunais do voto está na ideia da

cidadania e a democracia Regionais Eleitorais estão responsabilidade que cada
de escolher aqueles que prontos para celebrar este cidadão tem para com a
irão governar o país e os importante marco na his- coletividade ao escolher
estados, bem como fazer tória política brasileira.
as leis que regem a sociedade.

seus mandatários.

É importante ressaltar que a participação e

Confira os locais de votação em Avaré
Local

1015

1031

Escola / Telefone / Direção
E.E. CEL. JOÃO CRUZ
Av. Pref. Paulo Novaes, 871-Cep.18.705-000
3732-0171 / 3732-5001
EMEB"MANECO DIONISIO"
Pça.Juca Novaes , 1471- Cep.18.705-023
3733-9001 / 3733-0242
E.E."MATILDE VIEIRA"
Pça. Edmundo Trench, 104 - Cep.18.701-053
3732-0108 / 3733-7867

Seções

Total

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,
008, 078, 084, 091, 098, 114, 121,
127, 139, 189
MRJ

17

016, 017, 018, 019, 020, 081.

06

021, 022, 023, 024, 025, 026, 027,
028, 073, 153.
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E.E."DONA BENE DE ANDRADE"
Av. Paranapanema,150- Cep.18.701-240
3732-2569 / 3732-7474

029, 030, 031, 032, 061, 071, 077,
087.
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ESCOLA DE ED.INF.E FUND.CURUMBIM COC (ANTIGO SEDES)
Pça.Padre Tavares,46 – Cep.18.700-190 - Centro
3733-4291 - 3731-3233

009, 010, 011, 012, 013, 014, 015,
062.

FUNDAÇÃO REGIONAL ED. DE AVARÉ
Pça. Romeu Bretas, 163 Centro - Cep.18.700-902
3711-1828 ramal 1806

033, 034, 035, 036, 037, 038, 039,
040, 041, 042, 063.

E.E."DR.PAULO ARAUJO NOVAES"
R.José Euphrasio Leal,46-Cep.18.700-300-Agua
Branca
3732-0925 / 3733-8122

043, 044, 045, 046, 047, 048, 049,
050, 051, 052, 053, 054, 055, 076,
080, 187.

EMEB"SALIM ANTONIO CURIATI"
R.Antonio Ferreira Inocêncio,394 - Vila Martins Cep.
18.701-510 - 3731-0603 / 3731-7253

056, 057, 058, 059, 060, 072, 079,
090, 097, 100, 191 e 196.

1104

E.E."DONA MARIA IZABEL CRUZ PIMENTEL"
Rua Cel. João Cruz,787-Cep.18.701-260 - Braz
3732-0576 / 3733-8120

064, 065, 066, 067, 068, 069, 070,
074, 075, 085, 088, 185 e 200.

1112

ETEC FAUSTO MAZOLA (ANTIGO SESI)
R. Alvaro Lemos Torres,561
Cep.18.703-060 Brabancia - 3732-5572 / 3732-5855

1040

1074

1023

1058

1066

1082

1945

1953

1996

COLÉGIO DIMENSÃO
Rua Sergipe, 1685 - Cep.18.701-100
3733-1373 / 3732-2402 / 3732 -1806
E.E. DONA COTA LEONEL
Rua Antonieta Paulucci, 533 - Jd. Vera Cruz
Cep.18.708-320 - 3732-3676 / 3733-8124
E.E. Pe. EMÍLIO IMMOS
Av. Paranapanema, 1211- Cep.18.702-000
3732-3606 - 3733-7383

082, 086, 092, 096, 099, 103, 106.
94, 102, 107, 109, 111, 115, 118,
128, 136, 146, 154, 163, 183 e 201.

093, 104, 113, 119, 130, 144, 158.

116, 122, 124, 132, 134, 142, 149,
157, 161, 168 e 188

08

11

Local

2011

2003

2020

2046

2054

16

2097

12

2100

13

2119

07

2127

14

2143

7

11

Escola / Telefone / Direção
EMEB ELIZABETH DE JESUS FREITAS
Rua São Cristóvão, 77
B. São Judas Cep.18.705-470
3733-9448
EMEB PROF. ULISSES SILVESTRE
Rua Julio Jacob da Rocha, 71
Jd. Vera Cruz - Cep.18.708-780
3731-9665
EMEB PROF. FLAVIO NASCIMENTO
Rua Dr. Bastos Cruz, 2400 - Cep.18.701-580
3733-5333
FACULDADE EDUVALE
Av. Misael Euphrásio Leal, 347- Cep.18.705-050
3733-8585 / 3732-8022
E.E. PROFESSOR JOÃO TEIXEIRA DE ARAUJO
Rua Antonio Gonçalves Guerra, nº 333 Brabância Cep.18.704-410
3732-0677 / 3732-4401

Seções

126, 135,152,164, 178 e 193

125, 141, 143, 173, 179 e 192

129, 140, 147,155, 165, 182, 195,
203 e 207

095, 101, 108, 112, 137,151,
159,169.

110, 117, 123, 131, 138, 145,150,
156, 160, 166 e 190

EMEB PROF. MARIA THERESA DE OLIVEIRA PICALHO
( DONDOCA )
Rua Santos Dumond, 1910 - Brabancia - Cep. 180703- 167, 176, 184, 197, 202 e 208
000 - Tel. 3733-7017
EMEB PROFª NORMA LILIA PEREIRA
Rua Maria Joaquina Fonseca Pereira, 525
Bairro: Chácara Tinoco – Tel. 3733-4308
EMEB FAUSTO DOS SANTOS RODRIGUES
Rua Dona Lolita, 761 – Bairro: Jardim Paraiso
Cep. 18.702-492 – Tel. 3732-7541 / 99774-5681
INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
Av. Prof. Celso Ferreira da Silva, 1333
Bairro: Jardim Europa Cep. 18.707-150
Tel. 3731-0300 / 3731-0306
EMEB PROF. CELINA VILLELA DUARTE BRUNO
Av. da Constelação, S/N – Balneário Costa Azul Cep.
18.700-970 – Tel. 3731- 9150

Total

6

6

9

8

11

6

170, 175, 181, 194, 199, 206 e 211

7

172, 177., 186, 198, 205 e 212

6

171, 180, 204 e 210

4

174 e 209

02

2186

EMEB MARIA PIERINA SILVESTRE
R Carlos Ramires, 733 – Jd. Europa

083, 089, 105, 120, 133, 148 e 162.

07

2160

CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DR MAURO DE
MACEDO

213

01

214

01

2151

PENITENCIÁRIA II "NELSON MARCONDES DO
AMARAL" DE AVARÉ

