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CÂMARA APROVA LEI QUE  REGULARIZA A PESCA DO TUCUNARÉ  
AMARELO (CICHLA KELBERI) E TUCUNARÉ AZUL (CICHLA PIQUITI) NA 

REPRESA DE JURUMIRIM, NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE AVARÉ

PROJETO DE LEI

 A lei visa fomentar 
a economia do município 
de Avaré dando maior 
incentivo ao turismo mo-
vimentando o comércio 
local, a fim de gerar divi-
sas e atrair recursos ao 
município bem como aos 
estabelecimentos volta-
dos ao turismo de pesca 
esportiva entre outros 
como bares, restauran-

“Essa iniciativa além de gerar novos postos de trabalho irá unir e incentivar o desenvolvimento 
econômico-social com a proteção do meio ambiente e o equilíbrio ecológico.”

tes e hotéis.
 Essa iniciativa 
além de gerar novos pos-
tos de trabalho irá unir e 
incentivar o desenvolvi-
mento econômico-social 
com a proteção do meio 
ambiente e o equilíbrio 
ecológico.
 De acordo com a 
lei, o Tucunaré Amarelo  
( Cichla Kelberi ) e tam-

bém o Tucunaré Azul  
( Cichla Piquiti ) serão ca-
racterizados como inte-
grantes da fauna silvestre 
local, ficando a espécie 
reconhecida como um 
dos animais símbolos e 
também como patrimô-
nio natural e turístico do 
município de Avaré. 

“Dispõe sobre a regularização da pesca do tucunaré amarelo (Cichla 
Kelberi) e tucunaré azul (cichla piquiti) na represa de jurumirim, 
nos limites do município de Avaré, e dá outras providências”. 

(...)
Artigo 2º - A pesca do peixe Tucunaré nas águas represadas no município 
de Avaré será regida por esta Lei, de forma suplementar, em razão do 
destacado interesse local. 

Artigo 3° - Fica proibida, nas águas represadas dentro dos limites do 
município de Avaré e seus afluentes, a pesca profissional, pesca predatória, 
processamento, comércio, estocagem e o transporte de peixes da espécie 
Tucunaré Amarelo ( Cichla Kelberi ) e Tucunaré Azul ( Cichla Piquiti ). 

Parágrafo único: A proibição de que trata o caput deste artigo restringe-
se   estritamente à espécie de peixe Tucunaré Amarelo ( Cichla Kelberi ) e 
Tucunaré Azul  ( Cichla Piquiti ), não se estendendo a proibição às outras 
espécies de peixes. 

Artigo 4º - É proibida a utilização de rede, tarrafa e qualquer outro objeto e/
ou aparelho de emalhar, bem como o uso de espinhel, fisga, espingarda de 
mergulho ( arpão ou arbalete ), joão bobo ou galão para pesca do tucunaré. 

 § 1º - Integrando a fauna silvestre local, o Tucunaré Amarelo ( Cichla Kelberi 
) e o Tucunaré Azul ( Cichla Piquiti ), também serão alvos de proteção 
durante o período de defeso anual, regido pelos órgãos ambientais, não 
sendo permitido o abate em nenhuma hipótese durante esse período. 

§  2º - Dentro do período de defeso, compreendido nos meses de 
novembro, dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano, ou de acordo com 
a regulamentação dos órgãos ambientais competentes, fica proibido 
o abate dos peixes Tucunaré Amarelo ( Cichla Kelberi ) e Tucunaré Azul ( 
Cichla Piquiti ), inclusive para o consumo no local, sendo permitida somente 
a modalidade esportiva ( pesque e solte ), onde os peixes eventualmente 
capturados deverão ser devolvidos imediatamente ao seu ambiente. 

§   3º - É proibida a utilização de arpão ou arbalete dentro limites das águas 
do município de Avaré para os peixes alóctones, exóticos e nativos, estes 
últimos já protegidos por legislação estadual e federal. 

(...)

Confira a lei na íntegra no site camaraavare.sp.gov.br 
Autoria: Ver. Roberto Araújo 
(Projeto de Lei nº 273/2022)

Trecho da Lei n° 2.765, de 23 de novembro de 2022.
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A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna 
público a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de  21/11/2022, 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 278/2022
Autoria: Prefeito
Autoriza a doação de bem imóvel público à ABOVA 
- ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ONCOLÓGICA 
VOLUNTÁRIOS DE AVARÉ e, dá outras providências.

•	 Projeto de Lei nº 279/2022
Autoria: Prefeito
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
que especifica e dá providências  - (R$ 140.051,41 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO).

•	 Projeto de Lei nº 280/2022
Autoria: Prefeito
Dispõe  sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar 
que especifica e dá providências - (R$ 2.531.520,00 - 
SECRETARIAS DIVERSAS).

 

DECRETO LEGISLATIVO N º 358/2022

Dispõe sobre a Premiação do (a) “Professor (a) 
Destaque” aos professores da Rede Pública de 
Ensino Municipal de Avaré.

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a Premiação do (a) Professor (a) 
destaque aos professores da Rede Pública Municipal de Avaré a 
ser concedida, anualmente, no mês de outubro.

Art. 2°- A Premiação “Professor (a) Destaque” será 
concedida ao Professor ou professora que mais se destacaram 
pelo trabalho inovador, criativo e transformador, visando a 
melhoria dos processos de ensino.

Art. 3º - O título outorgado aos homenageados ou 
homenageadas será encaminhado pela indicação da Secretaria 
da Educação Municipal referente a um professor ou professora 
municipal.

Art. 4º- A Premiação “Professor (a) Destaque” será 
entregue pela Câmara de Vereadores, em sessão solene, realizada 
em homenagem ao “Dia do Professor”, que se comemora no dia 
15 de outubro.

Art. 5°- As despesas decorrentes da execução deste 
Decreto Legislativo serão suportadas por dotações orçamentárias 
próprias do Poder Legislativo. 

Art. 6°- Este Decreto Legislativo entrará em vigor na 
data de sua publicação.

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
AVARÉ aos 22 de novembro de 2.022.-

Flávio Eduardo Zandoná 
Presidente da Câmara

Roberto Araujo
Vice-Presidente

Ana Paula Tiburcio de Godoy
1ª Secretária 

Carla Cristina Massaro Flores
  2ª Secretária

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores 
da Estância Turística de Avaré na data supra.-

ADRIA LUZIA RIBEIRO DE PAULA 
Diretora Geral Administrativo

Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2022
Autoria: Ver. Hidalgo André de Freitas
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 21/11/2022. – 

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ DECRETO LEGISLATIVO N º 359/2022

Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Avareense 
ao Senhor Paulo Totaro e dá outras providências.

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido o Título de “CIDADÃO 
AVAREENSE” ao SENHOR PAULO TOTARO, pelos relevantes 
serviços prestados à comunidade avareense.

Parágrafo Único - A entrega da referida honraria dar-se-á 
em Sessão Solene previamente convocada, em comum acordo 
com o homenageado.

Art. 2º - As despesas decorrentes com o presente 
Decreto Legislativo ocorrerão por conta da dotação orçamentária: 
01.01.02-01.122.7005.2258-3.390.3923-13.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ aos 
22 de novembro de 2.022.-

Flávio Eduardo Zandoná 
Presidente da Câmara

Roberto Araujo
Vice-Presidente

Ana Paula Tiburcio de Godoy
1ª Secretária 

Carla Cristina Massaro Flores
  2ª Secretária

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores 
da Estância Turística de Avaré na data supra.-

ADRIA LUZIA RIBEIRO DE PAULA 
Diretora Geral Administrativo

Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2022
Autoria: MESA DIRETORA
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 
21/11/2022. –

DECRETO LEGISLATIVO N º 360/202

Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense 
ao Sr. ANTONIO GREGUER e dá outras providências.

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI DECRETA:

Artigo 1º - Fica concedido o Título de “CIDADÃO 
AVAREENSE” ao Senhor ANTONIO GREGUER (TONHÃO 
GREGUER), pelos relevantes serviços prestados à comunidade 
avareense.

Parágrafo Único – A entrega da referida honraria dar-
se-á em Sessão Solene previamente convocada, em comum 
acordo com o homenageado.

Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente 
Decreto Legislativo correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 01.01.02-01.122.7005.2258-3.3.90.39.23-13

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
AVARÉ aos 22 de novembro de 2.022.-

Flávio Eduardo Zandoná 
Presidente da Câmara

Roberto Araujo
Vice-Presidente

Ana Paula Tiburcio de Godoy
1ª Secretária 

Carla Cristina Massaro Flores
  2ª Secretária

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores 
da Estância Turística de Avaré na data supra.-

ADRIA LUZIA RIBEIRO DE PAULA 
Diretora Geral Administrativo

Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2022
Autoria: MESA DIRETORA
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 21/11/2022. – 

CÂMARA APROVA LEI QUE  REGULARIZA A PESCA DO TUCUNARÉ  
AMARELO (CICHLA KELBERI) E TUCUNARÉ AZUL (CICHLA PIQUITI) NA 

REPRESA DE JURUMIRIM, NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE AVARÉ
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que ficou na troca do poste, da rua Heitor de Barros 
cruzamento com a José Ferreira de Albuquerque no bairro 
Difiori. Considerando que munícipes vieram a esta vereadora 
informar que o material deixado em cima da calcada está 
impedindo a passagem dos pedestres, e que moradores estão 
se aproveitando do local para jogar lixo.
-para que através da secretaria competente, providencie a 
operação tapa-buraco na Rua da Colina, em frente os números 
672/ n° 711 e também em frente à igreja  Assembleia de Deus, 
onde tem buracos muitos grandes.

Carla Cristina Massaro Flores – 2º Secretária
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, Senhor Joselyr Benedito da Costa Silvestre, 
para que informe a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de 
arrecadar cestas básicas durante a EMAPA 2022, promovendo 
uma campanha junto aos frequentadores dos camarotes que 
estarão disponíveis ao longo da festa.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, Senhor Joselyr Benedito da Costa Silvestre, 
para que providencie iluminação na Rua Fortaleza, próximo ao 
número 200, no Balneário Costa Azul
-para que através do setor competente providencie correção 
do leito carroçável da Rua Santos Dumont, nas imediações 
do Semáforo existente no cruzamento com a Rua Anápolis, 
onde o grande fluxo de veículos diário faz com que “sulcos” 
sejam formados pelos pneus, provocando soltura das lajotas 
e oferecendo risco de danos principalmente para carros de 
passeio.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza 
e/ou substituição dos vasos sanitários dos banheiros do 
Cemitério Municipal, que estão encardidos por falta de limpeza/
manutenção adequada. Considerando que, essa vereadora 
esteve no Cemitério Municipal no dia 01 de novembro e ficou 
estarrecida com a falta de higiene do local, faltando também 
papel higiênico e sem condições de uso. Solicito também 
mais funcionários para atender a demanda, que é grande 
e o Cemitério é alvo de um grande número de visitantes e 
familiares de pessoas que já faleceram. É primordial também 
a Segurança do local com ampliação dos muros, evitando que 
os jazidos sejam depredados nos fins de semana e alvo de 
furtos.
-por meio do setor competente, para que providencie em 
caráter urgência limpeza no pasto ao lado da Igreja São 
Roque/Bairro Duílio Gambini. Considerando que, essa 
vereadora recebeu vários pedidos dos moradores próximos 
ao local que os escorpiões estão invadindo suas residências 
em razão do mato alto e sujeira na área. Segue na íntegra 
solicitação de uma moradora: “Pelo amor de Deus Adalgisa 
Ward, peça ao Prefeito para que mande fazerem limpeza ou 
multar o dono deste pasto, aqui ao lado da Igreja São Roque 
no Duílio Gambini, um escorpião picou o pai do meu filho, aqui 
na minha casa, a semana passada, eu achei outro entrando no 
meu quarto, não é só na minha casa, meus vizinhos também 
pegaram dentro da casa deles, por favor temos crianças em 
casa”.
-por meio do setor competente, para que providencie estudos 
para realização de Mutirão da Saúde, para realização 
de exames e consultas pendentes em nosso Município. 
Considerando que, a demanda pelos serviços de Saúde 
muitas vezes está além da capacidade de atendimento da 
Rede Pública, o que faz com que sejam necessárias medidas 
extraordinárias como um Mutirão da Saúde, para suprir essa 
demanda. Segundo relatos de munícipes sobre a demora para 
agendamento e realização de exames, consultas em áreas de 
especialidades médicas, inclusive de casos emergenciais, o 
que não podemos admitir, tendo em vista os investimentos 
municipais com Saúde e o compromisso de oferecer serviços 
de qualidade à população. Considerando também que em 
razão da Pandemia houve um atraso significativo na execução 
das consultas e exames.
-para que providencie reforma das Placas e instalação de 
novas Placa de identificação das ruas da cidade (nomes 
das ruas entre outras). A presente indicação vem atender à 
solicitação dos moradores de nossa cidade, como medida se 
segurança e informação, tanto para nossos munícipes, como 
também, para aquelas pessoas que se deslocam a nosso 

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
 MOÇÕES, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 

APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 21 de 
NOVEMBRO de 2022

Carla Cristina Massaro Flores – 2ª Secretária e outros
-APLAUSOS e PARABENIZAÇÕES à PROFESSORA MARIA 
INEZ MATEUS, responsável pelas Disciplinas de Português 
e Espanhol da EE CORONEL JOÃO CRUZ, de Avaré-SP, 
pelos anos de dedicação dispensados ao setor de ensino do 
município
-APLAUSOS e PARABENIZAÇÕES aos alunos das Escolas 
PEI DONA BENÊ DE ANDRADE E PEI MATILDE VIEIRA, que 
foram medalhistas na OLIMPÍADA NACIONAL DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA (ONEE), evento destinado a disseminar o papel 
da eficiência energética por meio da divulgação desta temática 
e educar para o consumo consciente de energia elétrica.
-Parabenizações à professora Rosangela Aparecida Filiol 
Belin, docente na Escola Técnica Estadual (Etec) “Fausto 
Mazzolla”, de Avaré-SP, pelos anos de dedicação dispensados 
ao setor de ensino do município
-Parabenizações à Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) 
Ana Carla Navarro Paulino, servidora na CEI São Benedito, de 
Avaré-SP, pelos anos de dedicação dispensados ao setor de 
ensino do município

Hidalgo André de Freitas e outros
-MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Avaré, pela 
participação e conquistas no Circuito Especial de Atletismo e 
Esportes Adaptado, no dia 26 de outubro de 2022, na Pista de 
Atletismo Municipal de Avaré.

Flávio Zandoná – Presidente
-para que, através do setor competente, realize a manutenção 
da “estrada da linha velha” (Rua Francisco Cruz- Bairro 
Ipiranga- Zona Rural).
-para que, através do setor competente, tome as providências 
necessárias para solucionar o problema das enchentes na 
Travessa Cambará no Bairro Parque Industrial Jurumirim

Ana Paula Tiburcio Godoy – 1ª Secretária
-para que através da secretaria competente, providencie 
com a máxima urgência o reparo do muro da ESCOLA JOSÉ 
REBOLÇAS, pois está colocando em risco tanto as crianças 
e professores da escola, como também todos os moradores 
da redondeza, pois o muro está caindo pelo lado de dentro 
da escola, e também por fora. Considerando que a vida das 
crianças que estuda na escola JOSÉ REBOLÇAS está em 
risco, peço que seja realizado em caráter de urgência, até 
porque o muro está escorado em uma árvore, no fundo da 
quadra de esporte da escola. Ainda indico que a área seja 
isolada para a segurança de todos. A escola José Rebolças, 
está localizada na rua Avelino Fernandes, 70 – parque Santa 
Elizabeth IV, Avaré-SP
-para que através da secretaria competente, realize a limpeza 
dos bueiros na Avenida Tereza Lobo Catib no bairro Mário 
Emílio Bannwart. Considerando que os bueiros citados acima 
na referida avenida estão com muita sujeira e está impedindo 
as águas pluviais escorrer, por isso são responsáveis por 
provocar alagamentos em dias de fortes chuvas.
-para que através da secretaria competente, providencie com 
a máxima urgência a retirada do material (poste quebrado) 

Município a lazer e/ou trabalho, causando aspecto positivo 
para nossa cidade, no que se refere a organização das vias 
públicas.
-por meio do setor competente, par que realize limpeza em 
toda extensão do córrego que passa pela Rua Arminda Giraldi/
Bairro Chácara Varginha.
Considerando que, o córrego está coberto de mato alto, 
necessitando de limpeza e manutenção constante.

Carlos Wagner Januário Garcia
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo 
Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, 
que através do setor competente seja providenciada uma 
vaga de estacionamento para deficiente defronte à Escola 
Flamboyant, localizada no Bairro Jardim Europa I.Tal 
solicitação se faz a fim de facilitar o embarque e desembarque 
de alunos portadores de deficiências especiais na entrada 
principal da escola.
-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 esquina da Rua Ancara com 
a Avenida Espanha, no bairro Jardim Europa II, 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 o devido reparo da Rua Minas Gerais na altura 
do número 1742 localizado no Centro, em razão da formação 
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 da Rua da Colina no bairro 
Colina da Boa Vista, defronte à casa de número 731 em 
razão da formação 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 
providenciada a devida roçada da Rua Mônaco no bairro 
Jardim Europa II, em razão da invasão dos matos sobre via 
impedindo a visualização das guias e sarjetas, comprometendo 
a segurança viária e das pessoas que por ali transitam.

Hidalgo André de Freitas
-Para que determine ao departamento competente realizar 
A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS OU RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO NO BAIRRO TERRAS DE SÃO MARCOS I, em 
Avaré. Após visita ao bairro e verificação in loco, a Terras de 
São Marcos I, bem como o asfalto que dá acesso aos hotéis 
de nossa cidade, precisam de um recapeamento. Após, longa 
chuvas, o asfalto foi deteriorado. Já na avenida das Terras 
de São Marcos I, já fica muito com complicado o acesso, 
com muitos buracos e deslizamento de terras. 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, 
para o bom e correto tráfego de veículos fica prejudicado, 
colocando em risco os motoristas, pedestres e moradores 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 DERMARCAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE UM 
ESTACIONAMENTO DE MOTOCICLETAS NO CORREIOS 
DA RUA AMAZONAS COM A RIO GRANDE DO SUL.
Trata-se de solicitação de vários munícipes, colaboradores 
do Correios e moradores próximos ao local. Sabemos que a 
franquia de Correios da rua Amazonas atende muitas pessoas 
ao longo do dia, principalmente na época de fim de ano. Foi 
constato que não há um local apropriado para estacionamento 
de motos. Pela falta de local correto, muitos munícipes 

MOÇÕES DE APLAUSOS 
E PARABENIZAÇÕES

INDICAÇÕES
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-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo 
Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, 
para que seja incluído no planejamento, a sugestão de nome 
de praça ou logradouro ao Sr. Laércio Henneberg, empresário 
de nosso município falecido esse ano, e que muito fez por 
Avaré, sendo assim, digno da referida homenagem.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo 
Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, 
através do setor responsável, melhorias na iluminação da 
Quadra do Bairro Alto. A pedido dos usuários da quadra, 
em sua grande parte crianças e jovens, estivemos no local, 
onde constatamos a necessidade da troca das lâmpadas, 
melhorando assim a sua luminosidade, estimulando ainda 
mais a prática esportiva.

Luiz Cláudio da Costa
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, para que oficie o setor competente 
da municipalidade, para que tome as providências cabíveis 
URGENTEMENTE a respeito dos animais de grande porte, 
tais como cavalos, que estão soltos no trecho da Rua Prof. 
Amorim, no Bairro Jardim Bom Sucesso II, sentido Bairro 
Plimec, pois a situação apresenta risco para os moradores, 
bem como para os veículos que trafegam pela referida via, 
e da maneira que se encontram, podem causar colisões, 
resultando em graves acidentes.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, para que oficie o setor competente 
da municipalidade, para que aumente a calçada do Centro 
Avareense de Integração Cultural (CAIC), além de reparar os 
buracos encontrados no calçamento da Praça, pois é um local 
de lazer para famílias, além de um ponto de encontro para 
realização de exercícios físicos.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, para que oficie o setor competente 
da municipalidade, mais precisamente a área de serviços e 
reparos de vias públicas/recapeamento, para que realize o 
reparo do enorme buraco, localizado na Rua Albertino Faria, 
no Bairro Residencial Agua Branca I, pois há mais de um 
ano está atrapalhando os moradores do Bairro e causando 
riscos às pessoas e aos condutores de veículos que utilizam 
a referida via.
-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” na Avenida Pinheiro 
Machado, entre as Ruas Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, 
pois nessas imediações se encontram diversos comércios 
como farmácias, lojas, além do Pronto Socorro Municipal, 
o que torna necessário o redutor de velocidade (lombada) 
no local, para coibir abusos praticados pelos condutores de 
veículos.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, que seja oficiado o DEMUTRAN - 
Departamento Municipal de Trânsito e Conselho Municipal de 
Trânsito, para que implemente placas de sinalização no trecho 
do pontilhão que liga os bairros São Rogério, Presidencial e 
Duílio Gambini, e um redutor de velocidade “lombada”, pois por 
ser uma via movimentada, os veículos transitam em excesso 
de velocidade, o que já ocasionou diversos acidentes, por não 
existir NENHUMA sinalização no local.

Magno Greguer
-para que estude a possibilidade da Pintura de faixa de 
pedestre na Rua Dona Carmem Dias Faria frente a UBS Vera 
Cruz.
-para que estude a possibilidade da instalação de dois 
redutores de velocidade ou valetas na Rua Dona Carmem 
Dias Faria frente aos números 3647 e número 3705, pois 
moradores do Bairro Vera Cruz estão relatando que acontece 
vários acidentes no local.
-para que faça rampas de acesso a cadeirantes portadores de 
deficiência na Praça Olivério Pilar Bairro Vila Rio Novo.
-para que conclua o término do asfalto que ainda está faltando 
na Rua Argemiro Preto Cardoso, Nº160 Bairro Terras de São 
José.

já tiveram suas motos danificadas por carros, gerando 
transtornos e diminuindo a segurança no trânsito, além de ser 
motivos de muitas reclamações. Assim, requeiro que seja feita 
a demarcação de faixas e a colocação de placas indicativas 
de estacionamentos de motos em alguma parte entorno do 
Correios.

Jairo Alves de Azevedo
-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.
-Novamente solicito novamente para que o órgão competente, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS 
através do Sr. Secretário CESAR AUGUSTO LUCIANO 
FRANCO MORELLI, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
OBRAS E DEMUTRAN, 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 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 o reparo da tampa 
do bueiro que encontra-se de forma perigosa para os veículos 
e pedestres que passam pelo local, mesmo localizado na Av. 
Donguinha Mercadante nº de fronte a empresa BALANÇA A.R 
próximo a portaria do bairro Jatobá. Peço urgentemente para 
que o órgão competente vá até o local e tome as medidas 
cabíveis solucionando o problema.
-solicito para que o órgão competente, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS através do Sr. 
Secretário CESAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI, 
E O SETOR DE ILUMINAÇÃO, analise a possibilidade de 
fazer a troca de uma lâmpada localizada na TRAV. FELIPE 
SANTOS, BAIRRO VILLA MARTINS II.
-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 limpeza (RETIRADA DE 
GALHOS) no bairro Costa Azul, na rua Volga. No local ouve a 
poda de uma arvore e limpeza do local, os munícipes solicitam 
através desse vereador a limpeza do local, tendo em vista 
que os galhos e toda sujeira acumulada no local já está ali 
a mais de 30 dia. Os moradores reivindicam a esse vereador 
providências sobre o local.

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 São Dimas, nas proximidades do Asilo RAFA, Jardim 
Vera Cruz. Em visita, constatamos a necessidade urgente 
da referida melhoria, assim como a construção de calçada 
na área verde próxima ao local, facilitando a passagem dos 
munícipes.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo 
Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, 
através do setor responsável, a instalação de uma lombada, e 
/ ou redutor de velocidade, na Avenida Professora Danuzia D 
Santi, nas proximidades do Abrigo Piccolina, no Bairro Ipiranga. 
Em visita ao local, e contato com moradores, 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 instalação de uma lombada, 
e / ou redutor de velocidade, na rua Luiz Carlos Montebugnoli 
Chaim, na Vila Operária. Em visita ao local, e contato com 
moradores, constatamos a necessidade urgente da referida 
melhoria.

Maria Isabel Dadário
-Indica a necessidade de restauração do leito carroçável da 
Rua Mônaco confluente a Rua Roma.
-Indica a necessidade de tapar buracos da Rua Barcelona.
-Indica a necessidade de realizar a limpeza e manutenção do 
passeio público, poda da árvore, localizada na Rua Mônaco, 
confluência para a Rua Valência.
-Indica a necessidade de realizar a limpeza e manutenção 
do passeio público,  localizada em toda extensão da Rua 
Amsterdam.
-Indica a necessidade de restauração do leito carroçável da 
Rua Munique  confluente a Rua Coimbra.

Maioria dos Vereadores
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora  
OLGA APARECIDA COELHO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora  
ISABEL MOURA DE ALMEIDA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor  
LUCAS SANTANA PEREIRA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora  
ANGELINA VEIGA FRANCISCO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor  
BENEDITO APARECIDO DE SOUSA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor  
BENEDITO PODAVINI
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor  
CARLOS ALBERTO ALVES
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora  
CARLOTA ALVES CORRÊA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor  
CYRINEU JOSÉ FURGERI
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora  
ESTELA APARECIDA NEGRÃO MOLITOR DA SILVA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor  
GLAUBER WILLIAN MARTINIANO MOURA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora  
HELENA DA SILVA RAMOS
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor  
ROQUE ANTONIO DE MELO

Flávio Zandoná – Presidente
-Votos de Aplausos e Parabenização ao 53º BPM/I da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo pela realização, no último 
dia 09 de novembro, do 3º Ciclo de Debates para cerca de 
140 policiais militares e teve como tema “Saúde e Educação 
Financeira”
-Votos de Aplausos e Parabenização ao Colégio Universitário 
de Avaré pela realização do “Sarau Poético Musical- Sobre 
Nós e o Tempo”, realizado no último dia 11 de novembro de 
2022.
-Providências para enchentes na Travessa Cambará, Bairro 
Parque Industrial Jurumirim.
-Quais as medidas tomadas pelo Poder Executivo para 
fomentar o comercio local durante o período das festas 
natalinas e de final de ano.
-Votos de Aplausos e Parabenização ao sensei Clodoaldo da 
Silva e aos atletas que participaram e conquistaram medalhas 
na final do Campeonato Brasileiro de Karate

REQUERIMENTOS
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Continuação “Requerimentos”
Roberto Araujo – Vice Presidente

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento da Senhora ROSA ELOINA 
GARCIA RODRIGUES
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento da Senhora JULIANA DA 
SILVA OLIVEIRA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ FARIA FILHO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor GUILHERME ORNELAS 
AREDES PEREIRA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento do Senhor NATANAEL 
CAMPOS CAMARGO

Carla Cristina Massaro Flores – 2ª Secretária
-Estudar a possibilidade de promover arrecadação de cestas 
básicas durante a EMAPA 2022, através de campanha junto 
aos frequentadores dos camarotes que estarão disponíveis ao 
longo da festa.

Adalgisa Lopes Ward
-Solicito informações sobre quais providências serão tomadas 
para a reforma da EMEB José Rebouças de Carvalho/Bairro 
Santa Elizabeth.
-Requeiro para que seja oficiado à FEBRABAN, para que 
solicitar às Agências Bancárias da Estância Bancárias da 
Estância Turística de Avaré a possibilidade de contratos, 
boletos e demais documentos bancários em leitura Braille, 
quando requeridos pelas pessoas com deficiência visual ou a 
quem as represente.
-Solicito informações sobre quais ações estão sendo 
desenvolvidas sobre o Programa de Conscientização e 
Educação no Combate ao Racismo em nosso Município.
-Solicito informações, se existe algum Programa de atividades 
recreativas e esportivas, para as crianças no período das 
férias escolares nos meses de dezembro e janeiro.
-Solicito informações sobre o recapeamento asfáltico de nossa 
cidade.

Carlos Wagner Januário Garcia
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas 
as formalidades regimentais, seja consignado em Ata de 
nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento 
do Senhor JOÃO CARLOS VIEIRA ocorrido em Avaré no dia 
10 de novembro do corrente, fato este que causou grande 
consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que 
se tratava de pessoa benquista pertencente que era à família 
aqui radicada.

Hidalgo André de Freitas
-Requer informações do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, bem como da 
Secretária de Educação, Josiane Ap. Lopes de Medeiros, ou 
do órgão responsável, sobre a possibilidade da dedetização 
do CEI Adalgisa Ward e a retirada de entulhos e objetos 
pertencentes ao patrimônio da Prefeitura por motivos de 
aparecimento de ratos.
-Requer informações do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, bem como o 
setor competente, sobre a falta de cobertura para as viaturas, 
estrutura e ambulâncias da base do SAMU de Avaré, localizado 
no antigo bombeiro.
-Requer informações do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, bem como do 
setor competente, sobre a possibilidade de estar cedendo 
um lugar durante a realização da 52ª Exposição Municipal 
Agropecuária de Avaré (EMAPA) para os artesãos locais.

Jairo Alves de Azevedo
-que seja oficiado Cia de Saneamento Básico Est. São 
Paulo “SABESP’, mesma localizada na Rua Anacleto Pires, 
Nº 1655 no bairro Vila Três Marias em Avaré - SP, CEP 
18708-050. Requeiro para que o órgão citado acima analise 
a possibilidade de fazer o reparo do bueiro que se encontra 
de forma deteriorada, mesmo em situação de risco para os 
veículos que passam por essa via, o mesmo está localizado na 
Av. Donguinha Mercadante de fronte a empresa FERTILIZA, 
lembrando que o bueiro está localizado onde foi finalizada a 
nova pavimentação da via citada acima.

Leonardo Pires Ripoli
- ASSUNTO: Dispõe sobre informações referente a conclusão 
da ponte, localizada no Horto Municipal; 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 do setor responsável, para 
que responda o seguinte esclarecimento: •Qual a previsão da 
conclusão das obras da ponte do Horto Municipal? Em visita 
ao local, constatamos a falta das proteções laterais, colocando 
em risco a segurança dos usuários do local, principalmente 
nossas crianças.

Luiz Cláudio da Costa
-Solicito ao Secretário de Saúde, Sr. Roslindo Wilson 
Machado, para que informe a essa Casa de Leis qual o motivo 
da falta dos medicamentos “Forxiga” e “Calcitriol” há meses 
no município.
-que seja oficiada a SABESP – Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo, através de sua gerência no 
Município da Estância Turística de Avaré para que realize a 
limpeza do emissário (rede de esgoto) da Rua Maria Antônia 
de Souza, no Bairro Vila São Judas Tadeu.

Marcelo José Ortega
-Projeto de Lei de ICMS Educacional que beneficia  
municípios que melhoram os indicativos da educação básica 
com aumento no repasse desse tributo.
-Manutenção de via pública (rua Fernando de Noronha) 
localizada no bairro Jardim Brasil, próxima ao PAS.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 22/2022
Referente: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, sem 
reajuste, do Contrato nº 13/2018 – Pregão Presencial 
05/2018 – Processo 16/2018. 
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA - EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços profissionais especializados de suporte técnico, 
fornecimento de licença de uso por tempo determinado, com 
a implantação e disponibilização de sistemas informatizados 
nas áreas de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública, 
Patrimônio, Almoxarifado, Compras e Gestão de Frota, 
conforme anexo II do Instrumento convocatório. 
Valor: R$ 15.158,34 (quinze mil, cento e cinquenta e oito 
reais e trinta e quatro centavos) para um período de 02 
(dois) meses, sendo o valor mensal de R$ 7.579,17 (sete mil, 
quinhentos e setenta e nove reais e dezessete centavos) 
Data da assinatura: 10/11/2022

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

LICITAÇÃO

ORDEM DO DIA

CIRCULAR N º 35/2022-DG    Avaré, 25 de novembro de 2022.

Senhor (a) Vereador (a):-

Designa a matéria para Ordem do Dia da 35ª Sessão rdinária 
de 28/11/2022 - Segunda Feira – às 19h00min.

Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 
Vereador Flávio Eduardo Zandoná designou para a ordem do Dia da 
35ª Sessão Ordinária de 28 de novembro do corrente ano, que tem 
seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria:

1. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 06/2022 - Discussão Única
Autoria: Vereador Flávio Zandoná
Assunto: Regulamenta o acesso à informação no âmbito da 
Câmara de Vereadores da Estância Turística e Avaré e dá 
outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução nº 06/2022 e dos 
Pareceres do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação.

2. PROJETO DE LEI Nº 244/2022 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Estima a receita e fixa a despesa do Município 
da Estância Turística de Avaré para o exercício de 2023. 
(Orçamento)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 244/2022 e dos Pareceres 
do Jurídico, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e 
de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor.

3. PROJETO LEI Nº 250/2022 - Discussão Única
Autoria: Vereadora Carla Flores
Assunto: Institui o Programa Municipal do Primeiro Emprego e 
dispõe sobre eventual desconto do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza de empresa que aderir a esse Programa. 
(EMENDADO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 250/2022 e dos Pareceres 
do Jurídico, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e 
de e de Serviços, Obras e Administração Pública.

4. PROJETO LEI Nº 259/2022 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Inclui área no Perímetro Urbano do Município de 
Avaré, e dá outras providências (Fazenda Paraíso - Gleba I)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 259/2022 e dos Pareceres 
do Jurídico, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e 
de e de Serviços, Obras e Administração Pública.

5. PROJETO DE LEI Nº 278/2022 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza a doação de bem imóvel público à 
ABOVA - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ONCOLÓGICA 
VOLUNTÁRIOS DE AVARÉ e, dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 278/2022 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.

6. PROJETO DE LEI Nº 279/2022 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Especial que especifica e dá providências - (R$ 140.051,41 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 279/2022 e dos Pareceres 
do Jurídico, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e 
de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor.

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)
N E S T A

ÁDRIA LUZIA RIBEIRO DE PAULA
Diretora Geral Administrativa
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O encontro foi realizado 
na última sexta(25) e está 
disponível no youtube.  

Público-alvo: Secretários 
Municipais de Saúde e ser-
vidores públicos da área.

Objetivo: Promover o 
debate entre Secretarias 
Municipais de Saúde, 
Secretaria de Estado da 
Saúde, Ministério da Saú-
de, Ministério Público e 
órgãos de controle esta-
dual e federal (TCE e TCU) 
sobre os desafios enfren-
tados pelos municípios 
nos programas de imu-
nização, tendo em vista a 
falta de algumas vacinas, 
bem como a ausência de 
lançamento, pelos órgãos 
federais, das doses apli-
cadas pelos municípios, o 
que contribui com a ideia 

TCESP - ENCONTRO TÉCNICO 
PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI)

de que a cobertura vaci-
nal encontra-se abaixo 
do necessário.

Programação:
ABERTURA:

. DIMAS RAMALHO - Presi-
dente do TCESP
. JEAN CARLO GORINCH-
TEYN - Secretário de Esta-
do da Saúde de São Paulo

CONVIDADOS:

. FRANCIELI FANTINATO 
- Técnica do Programa Na-
cional de Imunizações do 
Ministério da Saúde
. CARLOS EDSON HOTT - 
Técnico da Coordenação 
Geral do Programa Nacio-
nal de Imunizações do Mi-
nistério da Saúde
. MAURO JUNQUEIRA - Se-
cretário Executivo do Con-

selho Nacional de Secreta-
rias Municipais de Saúde
. ADRIANA MARTINS - 2ª 
Vice-Presidente do Conse-
lho de Secretários Munici-
pais de Saúde de SP

. GUILHERME ROCHA 
GOPFERT - Procurador da 
República do Ministério 
Público Federal

. EDUARDO TOSTES - Pro-
motor de Justiça do Minis-
tério Público de São Paulo

. HAMILTON CAPUTO 
DELFINO SILVA - Secre-
tário de Controle Externo 
do TCU no Estado de São 
Paulo

. MARCELA PÉGOLO - Co-
ordenadora do Observató-
rio do Futuro do TCESP

. FERNANDA BORGES KEID - Diretora Técnica de Saúde 
e Assistência Social do TCESP


