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CÂMARA APROVA LEI QUE INSTITUI A SEMANA DA 
PESCA NO MUNICÍPIO DE AVARÉ

PROJETO DE LEI

 A Lei nº 2.653/2022 

instituiu no Calendário 

Oficial da Estância Turís-

tica de Avaré o evento 

denominado Semana da 

Pesca, que, segundo o 

artigo 1º da lei, será rea-

lizada anualmente na pri-

meira quinzena do mês de 

setembro, fazendo parte 

das comemorações do 

Segundo a lei,  o evento será realizado anualmente na 
primeira quinzena do mês de setembro

Trecho da Lei n° 2.653,  de 16 de maio de 2022

Imagem ilustrativa

(...)
Art. 1°  Altera o art. 4° da Lei 1.338/2010, para incluir a Semana da Pesca, a ser  

realizada anualmente na primeira quinzena do mês de Setembro, em comemora-
ção ao Aniversário do Município, e que integrará o Calendário Oficial do mesmo.

Art. 2°  Fica autorizado o Município de Avaré a realizar parceria público/privada a 
fim de subsidiar o referido evento.

Art. 3°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
(...)

Autoria: Ver. Magno Greguer 
(Projeto de Lei n° 92/2022)

Aniversário do Município.

 A Lei ainda auto-

riza a prefeitura a fazer a 

chamada PPP – Parceria 

Público Privada a fim de 

buscar subsídios para a 

realização do evento que 

consiste em proporcionar 

aos cidadãos a prática da 

pesca nos lagos ornamen-

tais da cidade.
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CIRCULAR N º 25/2022-DG                 Avaré, 01 de setembro de 2022.

Senhor (a) Vereador (a):-  

Designa a matéria para Ordem do Dia da 25ª Sessão 
Ordinária de 05/09/2022 -Segunda Feira – às 19h00min.
 
 Pela presente levo ao seu conhecimento que o 
Exmo. Sr. Presidente Vereador Flávio Eduardo Zandoná de-
signou para a Ordem do Dia da 25ª Sessão Ordinária de 05 
de setembro do corrente ano, que tem seu início marcado 
para as 19h00min, a seguinte matéria:

1. PROJETO DE LEI Nº 131/2022 - Discussão Única
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward  
Assunto:Reconhece o Cordão de Girassol como Instrumento  
Auxiliar de Orientação para Identificação de Pessoas Portadoras 
de Deficiências Ocultas e/ou Transtornos,no Município da Estân-
cia Turística de Avaré. (EMENDADO)
Anexo:  Cópias do Projeto de Lei nº 131/2022 e dos Pareceres do 
Jurídico, e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

2. PROJETO DE LEI Nº 155/2022 - Discussão Única
Autoria: Marcelo Ortega
Assunto: Altera o artigo 2º, caput, da Lei nº 2.152, de 31 de outu-
bro de 2017, que estabelece diretrizes para a realização de even-
tos esportivos, na modalidade corrida de rua, a serem realizados 
nas vias urbanas deste município, e dá outras providências.
Anexo:  Cópias do Projeto de Lei nº 155/2022 e dos Pareceres 
do Jurídico, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e de 
Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor.

3. PROJETO DE LEI Nº 215/2022 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio tarifá-
rio à concessionária do serviço de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros no Município de Avaré.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 215/2022 e dos Pareceres 
do Jurídico, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e de 
Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor.

4. PROJETO DE LEI Nº 216/2022 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplemen-
tar que especificae dá providências (R$ 1.122.952,00 - SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE) - EMENDADO
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 216/2022 e dos Pareceres 
do Jurídico, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e de 
Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor.

5. PROJETO DE LEI Nº 217/2022 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipa
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
que especifica e dá providências (R$ 29.921,60 - SEMADS)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 217/2022 e dos Pareceres do 
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e de 
Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor.

 Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresen-
tar-lhe os protestos de minha elevada estima e distinta considera-
ção. 

Exmo.(a). Sr. (a)
Vereador (a)
N E S T A

ÁDRIA LUZIA RIBEIRO DE PAULA
Diretora Geral Administrativa

ORDEM DO DIAAO MUNÍCIPE DE AVARÉ

CÂMARA APROVA LEI QUE INSTITUI A SEMANA DA 
PESCA NO MUNICÍPIO DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré 
torna público a relação das proposituras protocoladas 
e lidas na Sessão Ordinária de  29/08/2022, a saber: 

A íntegra das proposituras (projetos de leis; proje-
tos de resolução, etc...) pode ser consultada no por-
tal do poder legislativo www.camaraavare.sp.gov.
br, através do link “proposituras”

• Projeto de Lei nº 212/2022
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward

Dispõe sobre a implantação de medidas de informações às ges-

tantes e parturientes sobre a Política Nacional de atenção obs-

tétrica e neonatal, visando à proteção destas contra a violência 

obstétrica no Município, e dá outras providências.

• Projeto de Lei nº 213/2022
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward

Dispõe sobre a necessidade de identificação em braile nas por-

tas dos gabinetes e salas de repartições públicas e privadas 

para os deficientes visuais, no âmbito do Município da Estância 

Turística de Avaré, e dá outras providências.

• Projeto de Lei nº 214/2022
Autoria: Vereadora Maria Isabel Dadário

Dispõe sobre o recolhimento de cachorras no cio no município 

da Estância Turística de Avaré.

Projeto de Lei nº 215/2022
Autoria: Prefeito

Autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio tarifário à con-

cessionária do serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passa-

geiros no Município de Avaré.

• Projeto de Lei nº 216/2022
Autoria: Prefeito

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que 

especifica e dá providências (R$ 1.122.952,00 - SECRETARIA MU-

NICIPAL DE SAÚDE).

• Projeto de Lei nº 217/2022
Autoria: Prefeito

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especi-

fica e dá providências (R$ 29.921,60 - SEMADS).

• Projeto de Lei Complementar nº 218/2022
Autoria: PrefeitoWW

Dispõe sobre alteração do anexo III da Lei Complementar nº 

126/2010 e dá outras providências.
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EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

TERMO ADITIVO 18/2022
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: EPROTOCOLO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
Objeto: Disponibilização, em plataforma totalmente web, de 
aplicativo para envio, recebimento e gestão de protocolos in-
ternos e externos.
Prazo de vigência: a vigência do aditivo é de 12 (doze) meses, 
de 27/08/2022 até 26/08/2023.
Valor: R$ 2.416,77 (dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e 
setenta e sete centavos, para um período de 12 (doze) meses, 
sendo R$ 1.208,38 (um mil duzentos e oito reais e trinta e oito 
centavos) semestral
Referente: Contrato nº 12/2019 – Dispensa nº 11/2019 – Pro-
cesso nº 15/2019. 
Data do ajuste: 22/08/2022

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 11/2022
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: C. P. PIAGENTINO DA SILVA 
Objeto: Prestação de serviços de controle, operação e fiscaliza-
ção da portaria da Câmara de Vereadores da Estância Turística 
de Avaré.
Prazo de vigência do Contrato: de 01 setembro de 2022 até 31 
de agosto de 2023.
Valor Estimado: até R$ 12.502,00 (doze mil e quinhentos e dois 
reais) sendo R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais), para dois 
funcionários por evento.
Referente: Processo nº 13/2022 – Dispensa nº 09/2022.
Data do ajuste: 24/08/2022.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

AUTORIZAÇÃO 

 FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador Presidente 
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas por Lei, autoriza a 
abertura de DISPENSA DE LICITAÇÃO contratação de serviços 
de paisagismo nas áreas ajardinadas na Sede da Câmara de 
Vereadores da Estância Turística de Avaré, incluindo o forneci-
mento de materiais e mão de obra.
As despesas com a presente licitação serão empe-
nhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.99 – 13.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 26 de 
agosto de 2022.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Fica ratificada a Dispensa de Licitação 11/22 – Proces-
so 15/2022, para a empresa AILTON MORETTI AZIRA 
05768192808, inscrita no CNPJ sob nº 24.060.459/0001-49, 
com sede na Praça Bertinho Rocha, nº 579, Colina Verde, Avaré/
SP, CEP 18706-473, objetivando a contratação de empresa espe-
cializada em serviços de paisagismo nas áreas ajardinadas na 
Sede da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 
incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra.
Fundamento Legal: artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Valor total estimado da contratação: de R$ 10.161,40 (dez mil e 
cento e sessenta e um reais e quarenta centavos).
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão em-
penhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.99 – 13.

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 
26 de agosto de 2022.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 13/2022
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: AILTON MORETTI AZIRA 05768192808
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de 
paisagismo nas áreas ajardinadas na Sede da Câmara de Vere-
adores da Estância Turística de Avaré, incluindo o fornecimento 
de materiais e mão de obra.
Prazo de vigência do Contrato: A vigência contratual será de até 
120 (cento e vinte) dias, contando a partir da data de assinatura.
Valor Estimado: de R$ 10.161,40 (dez mil e cento e sessenta e 
um reais e quarenta centavos).
Referente: Processo nº 15/2022 – Dispensa nº 11/2022.
Data do ajuste: 30/08/2022

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
 MOÇÕES, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRESENTA-
DOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 29 de AGOSTO de 2022

Roberto Araujo - Vice Presidente e outros
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos 
“MOÇÃO DE APLAUSOS” ao Senhor MARCIO AN-
TONIO SPIASSE, chefe de departamento de ilumi-
nação pública da Prefeitura Municipal de Avaré, 
que vem desempenhado um excelente atendi-
mento à população de Avaré. Requeiro ainda, que 
as parabenizações sejam estendidas aos demais 
servidores do departamento de iluminação públi-
ca e ao Prefeito Municipal Jô Silvestre. Requeiro 
mais, que seja realizada em sessão ordinária ain-
da a ser definida, ato de homenagem ao Senhor 

Marcio Antonio Spiasse, para outorga de Diploma 
de Honra ao Mérito convidando-o para a soleni-
dade.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos 
“MOÇÃO DE APLAUSOS” ao Senhor GILBERTO 
SAITO, Encarregado da Garagem da Prefeitura 
Municipal de Avaré, que vem desempenhado um 
excelente atendimento à população de Avaré. Re-
queiro ainda, que as parabenizações sejam esten-
didas aos demais servidores da Garagem munici-
pal e ao Prefeito Municipal Jô Silvestre.  Requeiro 
mais, que seja realizada em sessão ordinária ain-
da a ser definida, ato de homenagem ao Senhor 
Gilberto Saito, para outorga de Diploma de Honra 
ao Mérito convidando-o para a solenidade.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos 
“MOÇÃO DE APLAUSOS” ao Senhor NORMANDO 
EDGARD MARTINS, chefe do departamento das 
ambulâncias da Prefeitura Municipal de Avaré, 
que vem desempenhado um excelente atendimen-
to à população de Avaré. Requeiro ainda, que as 
parabenizações sejam estendidas à todos os mo-
toristas de ambulâncias da Prefeitura Municipal 
de Avaré, ao Secretário da Saúde do município de 
Avaré, Dr. Roslindo Wilson Machado e ao Prefeito 
Municipal Jô Silvestre. Requeiro mais, que seja re-
alizada em sessão ordinária ainda a ser definida, 
ato de homenagem ao Senhor Normando Edgard 
Martins, para outorga de Diploma de Honra ao Mé-
rito convidando-o para a solenidade.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos “MO-
ÇÃO DE APLAUSOS” a Senhora KELLY NATÁLICIA 
RODRIGUES DA SILVA, Agente Administrativo da 
Prefeitura Municipal de Avaré, que vem desempe-
nhado um excelente atendimento à população de 
Avaré junto a CROSS – Central de Regulação de 
Oferta de Serviços de Saúde de Avaré. Requeiro 
ainda, que as parabenizações sejam estendidas 
a todos os servidores do Setor CROSS de Avaré, 
ao Secretário da Saúde do município de Avaré, Dr. 
Roslindo Wilson Machado e ao Prefeito Municipal 
Jô Silvestre. Requeiro mais, que seja realizada em 
sessão ordinária ainda a ser definida, ato de ho-
menagem a Senhora Kelly Natalícia Rodrigues da 
Silva, para outorga de Diploma de Honra ao Mérito 
convidando-o para a solenidade.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos 
“MOÇÃO DE APLAUSOS” ao Senhor JOSÉ VAS-
CONCELOS DE ARAUJO SILVA, o popular “SALIM”, 
chefe de divisão de manutenção de bens públicos 
da Prefeitura Municipal de Avaré, que vem desem-
penhado um excelente atendimento à população 
de Avaré.  Requeiro ainda, que as parabenizações 
sejam estendidas aos demais servidores do setor 
de manutenção de bens públicos e ao Prefeito 
Municipal Jô Silvestre. Requeiro mais, que seja re-
alizada em sessão ordinária ainda a ser definida, 
ato de homenagem ao Senhor José Vasconcelos 
de Araujo Silva, para outorga de Diploma de Honra 
ao Mérito convidando-o para a solenidade.
  

MOÇÕES DE APLAUSOS 
E PARABENIZAÇÕES

LICITAÇÃO
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Flávio Zandoná – Presidente
-para que, através do setor competente seja realiza-
do o reparo no asfalto da Rua José de Almeida Sou-
za, Bairro Ipiranga, CEP 18701-157. 
Justificativa: Conforme fotos anexas, em alguns lo-
cais da Rua José de Almeida Souza, em decorrência 
da existência de buracos e desníveis está juntando 
água nos portões das residências, sendo motivo de 
reclamações dos munícipes a este vereador.
-para que, através do setor competente, realize a 
troca de lâmpada na Quadra 45, Lote 10 da Vivenda 
Solemar.

Carla Cristina Massaro Flores – 2ª Secretária
-para que através do setor competente elabore lei 
municipal para a viabilização de instalação do sinal 
5G em Avaré.
-para que através do setor competente providencie 
melhor recape asfáltico no cruzamento das ruas Ti-
radentes com Antônio Gomes Amorim, na Vila Mar-
tins II (proximidades da Praça João Valente), onde a 
Operação Tapa-buracos esteve na semana passada.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que realize 
estudos objetivando “Campanha de Conscientiza-
ção da Apraxia de Fala na Infância”. Segundo a As-
sociação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância 
– ABRAPRAXIA: “Apraxia de Fala na Infância é um 
grave distúrbio motor na fala (neurológico) que afeta 
a habilidade da criança em produzir e sequenciali-
zar os sons da fala. A criança tem a ideia do que 
quer comunicar, mas seu cérebro falha ao planejar 
e programar a sequência de movimentos/gestos 
motores da mandíbula, dos lábios e da língua para 
produzir sons para formar sílabas, palavras e frases.
-por meio do setor competente, para que realize 
Campanhas Educativas periódicas direcionadas à 
população sobre o lixo depositado em vias públicas 
e outras ações que poluem visualmente.
-por meio do setor competente, para que realize es-
tudos para criação de um Canal de Atendimento de 
Denúncias, disponibilizado 24 horas por dia, similar 
ao Disque Silêncio 156, que realize fiscalização e 
aplicação das sanções legais nos casos de poluição 
sonora.
-por meio do setor competente, para que realize re-
capeamento asfáltico e retirada e limpeza dos ma-
tos na Estrada que liga o Bairro Ipiranga com o Bair-
ro Vera Cruz.
Considerando que, a quantidade de lixo no local e 
grande e fluxo de munícipes que utilizam a Estrada 
para ir trabalhar, para a Escola...e os usuários da via 
solicitam providências em caráter de urgência.
-por meio do setor competente, para que realize es-
tudos da viabilidade de instalar Lombada/Redutor 
de Velocidade na Avenida Salim Antonio Curiati, an-
tes de chegar na Praça da Mães.

Carlos Wagner Januário Garcia
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Exce-
lentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, que através do Departamento 
Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) sejam instala-
das placas de sinalização regulamentando o sentido 
obrigatório na rua ao entorno da Praça Bom Jardim 
no Bairro Jardim Paineiras. Tal medida se faz neces-
sária em razão de que alguns condutores de veículo 
ao atingirem essa praça derivam seu veículo para o 
lado esquerdo entrando em rota de colisão com os 
veículos que transitam normalmente pela via.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Exce-
lentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, para que sejam notificadas as 
empresas responsáveis pelos cabos de telefonia 
e internet instalados junto a rede elétrica para que 
façam a devida manutenção na extensão das ruas 
Luiz Scarcelli e Dr. José Luiz Viana Coutinho, situa-
das no Bairro Jd Paineiras, em razão de que foi ve-
rificado que alguns cabos se desprenderam e estão 
causando riscos à segurança dos pedestres e veícu-
los que transitam pelo local.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Exce-
lentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, que através do Departamento 
Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) sejam instala-
das faixas de pedestres defronte ao Ambulatório 
Médico de Especialidades (AME) situado na Rua 
Julio Bellucci no Bairro Brabância, em razão do ris-
co que as pessoas que se utilizam do local estão 
correndo devido ao fluxo de veículos que por ali tran-
sitam.

Hidalgo André de Freitas
-para que seja fixado no mural de todos os postos 
de saúde do município de Avaré-SP, as seguintes 
informações:• Horário dos exames do Papanico-
lau;• Horário de coleta de sangue;•Horário de eletro-
cardiograma;•Horário para fazer o cartão do SUS e 
documentos necessários;• Horário de atendi-
mento dos dentistas;•Horário de atendimento dos 
médicos nos postos de saúde.
-para que determine ao departamento competente 
realizar A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS E/OU RECA-
PEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA JÚLIO BELLUCCI 
E DEMAIS RUAS DO BAIRRO BRABÂNCIA. A indi-
cação da operação tapa-buracos se faz necessária 
uma vez que a referida via se encontram em esta-
do 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 das 
vias. 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.

Jairo Alves de Azevedo
 -Através desse novamente solicito para que o 
órgão competente 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 fi-
nal da Av. Dico Mercadante ao invés de entrarem 
para o distrito industrial, passam reto por falta 
de sinalização. Peço urgentemente para que o 
órgão competente vá até o local e tome as medi-
das cabíveis solucionando o problema.
-Através desse novamente solicito novamen-
te para que o órgão competente, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS 
através do Sr. Secretário CESAR AUGUSTO LU-
CIANO 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 princi-
palmente a visibilidade dos motoristas são afe-
tadas podendo até mesmo ocasionar um grave 
acidente. Peço para que o órgão competente vá 
até o local e tome as medidas cabíveis solucio-
nando o problema. 
-Através desse solicito novamente para que o 
órgão competente, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES E SERVIÇOS através do Sr. Se-
cretário 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 ca-
bíveis solucionando o problema.
-Através desse solicito novamente para que o 
órgão competente, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES E SERVIÇOS através do Sr. Se-
cretário CESAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO 
MORELLI E O DEMUTRAM (DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO) analisem a possibi-
lidade de fazer a instalação de um redutor de 
velocidade (LOMBADA) na rua Francisco Meda-
glia, próximo a escola Orlando Cortez, no Bairro 
Vila Operária. 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.
-novamente solicito para que o órgão competen-
te analise a possibilidade de fazer a instalação 
de um redutor de velocidade (lombada) na Rua 
Óleo, no Bairro Jurumirim. Na mesma a um fluxo 
muito alto de veículos, ali várias crianças ficam 
no local (na calçada) mas o risco de um aciden-
te e muito alto. Peço urgentemente para que o 
órgão competente vá até o local e tome as medi-
das cabíveis solucionando o problema.

INDICAÇÕES

Cont. pág. 6 ->
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Luiz Cláudio da Costa
-para que oficie o setor competente da municipali-
dade, mais precisamente o setor de serviços para 
que realize com a máxima urgência a manutenção 
e limpeza na entrada principal de acesso ao bairro 
“dos Rochas”, e demais localidades adjacentes, lo-
calizada no final do bairro “Vila Operaria”, em razão 
do mau estado de conservação dessa via, além do 
enorme acúmulo de lixo presente no local.
-para que oficie o setor competente da municipali-
dade, mais precisamente o setor de serviços para 
que realize com urgência a poda de árvores que se 
encontram na Rua Piauí, (sentido acesso SABESP), 
pois existem enormes galhos que em decorrência 
do tempo, estão prestes a cair, podendo causar 
acidentes com transeuntes, bem como atingir veí-
culos que utilizam a via diariamente, já que trata-se 
de uma via de ligação de acesso centro-bairro com 
intenso movimento, especialmente em horários de 
pico.
-para que oficie o setor competente da municipali-
dade, mais precisamente o setor de serviços para 
que realize imediatamente a retirada dos entulhos 
que ficaram após a passagem da máquina nivela-
dora (PATROL) no leito carroçável da Avenida Fuad 
Haspani, onde encontram-se instaladas várias Em-
presas, inclusive a Fábrica de Manequins – Expor – 
e faz a ligação dos Bairros Duílio Gambini, Conjunto 
Habitacional Cid Ferreira, Fazendas Água da Onça, 
Mac Lee,  e Sitio Cascata, além das inúmeras pro-
priedades. Embora a máquina tenha passado deso-
bstruindo a passagem de veículos, ficaram muitas 
pedras grandes expostas, porque segundo relato do 
morador que indagou o operador da máquina, a jus-
tificativa foi de que não tem caminhão para levar os 
entulhos até o aterro para finalizar o serviço.
-seja oficiado o DEMUTRAN - Departamento Muni-
cipal de Trânsito e Conselho Municipal de Trânsito, 
para que implemente através de um estudo técnico, 
um redutor de velocidade - lombada na Avenida Gil-
berto Filgueiras, em frente à Câmara Municipal de 
Avaré, pois nessas imediações os veículos transi-
tam em excesso de velocidade, haja vista que no 
local não há sinalização de solo que visa coibir os 
abusos de velocidade pelos condutores, e da forma 
que se encontra podem ocorrer a qualquer momen-
to acidentes graves e atropelamentos de transeun-
tes e frequentadores, além dos funcionários desta 
Casa de Leis.

Magno Greguer
-para que realize o estudo do conserto ou trocas de 
lajotas entre a Rua Josefa Amicci e a Rua Loja Ma-
çonica Nazareth, Bairro Brabância.
-para que estude a possibilidade quando possível 
de colocar nome de Praça ou Logradouro Público 
com o nome do SR João Molina Cintra Leme (in me-
morian) em algum loteamento a ser inaugurado em 
nosso município.

Maria Isabel Dadário
-indicando a necessidade de tapar buracos e realizar 
o nivelamento em toda extensão da Travessa Antô-
nio de Castro Guimarães, no Bairro Jardim Planalto.
Como podemos observar nas fotos que acompa-
nham a propositura.
-indicando a necessidade de avivar pintura de solo 
(PARE) nas ruas Noruega, Hungria, Holanda, Tche-
coslováquia, Escócia, Iugoslávia, França, Romênia e 
Grécia, no Bairro Jardim Europa.
-indicando a necessidade de tapar buracos e reali-
zar o nivelamento em toda extensão da rua Firmino 
Gomes, no Bairro Vila Timóteo.
-indicando a necessidade de inspeção em todas as 
esquinas localizadas nos bairros da cidade, a fim de 
constar se há ou não uniformidade nas calçadas e 
a devida acessibilidade aos passeios para a pessoa 
com deficiência ou com mobilidade reduzida a to-
das as rotas e vias existentes. E, onde for constata-
da irregularidade, que medias sejam tomas o mais 
breve possível.
-indicando a necessidade de a necessidade de es-
tudos de viabilidade para implantação de lombadas 
ou redutores de velocidade em frente aos número 
221, 580, 605 e 878, na Avenida Gilberto Filgueiras, 
Alto da Colina II.

Maioria dos Vereadores
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora  
HELENA AIZIQUE SANT’ANNA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora 
NANCI VIEIRA APARECIDO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor  
ANTONIO BENGOZA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora 
KAZUKO HAYASHI
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora  
MARIA FERNANDES PESSÔA PEREIRA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora 
ROSA DE SOUZA SILVEIRA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora  
ROSALINA AULFS
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora  
MARIA THEREZA QUARTUCCI DIAS
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor  
RODRIGO CARLOS DE QUEIROZ
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora  
POLIANA RENATA SANTAREM BARBALARGA

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora  
SUZELY NEVES DOS SANTOS CATARINO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora 
ELIA TOMAZIA MORAIS BENEDITO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor  
BENEDITO PIRES FERRAZ
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor  
GERALDO DE CASTRO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora 
LOURDES DA SILVA FONTE
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor  
JOSÉ DIRCEU FERNANDES
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora  
BENEDITA RIBEIRO DA SILVA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor  
JOSÉ ROBERTO VASQUES
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora  
MARINA DOURADO DE SANTANA

Flávio Zandoná – Presidente
-votos de aplausos e parabenização aos enxadristas 
do Xadrez avareense que conquistaram medalha 
de Bronze nos Jogos Regionais realizados entre os 
dias 12 e 14 de agosto na cidade de Tatuí.
-Votos de Aplausos e Parabenização a Fundação 
Regional de Avaré/Faculdades Integradas Regionais 
de Avaré (FREA/FIRA) e a Secretaria Municipal de 
Cultura pela realização da 1ª Fampopinha Estudantil
-Requeiro informações e providências quanto às en-
chentes da Rua Julio Belucci
- Votos de Aplausos e Parabenização pela realiza-
ção do Circuito Sesc de Artes 2022
-Votos de Aplausos e Parabenização a Secretaria 
Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(SEDPD) pela realização da edição do evento “A Co-
munidade e a Pessoa com Deficiência”.

Adalgisa Lopes Ward
-Solicito que seja oficiado aos Representantes do 
AVAREPREV para que compareça nesta Casa de 
Leis, para elucidação sobre as regras da Aposenta-
doria dos Professores.
-Solicito informações sobre os Conselhos Munici-
pais.
-solicito informações sobre a falta de medicamen-
tos e insumos básicos nas Farmácias Municipais e 
Pronto Socorro Municipal de nossa cidade.
-Solicito Prestação de Contas do mês de janeiro de 
2022 do FUNDEB.
-Solicito informações sobre a possibilidade de cria-
ção de um Projeto de Reforço Escolar para os alunos 
das Escolas de Ensino Fundamental do Município.

REQUERIMENTOS

(...) Indicações
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Hidalgo André de Freitas
-Requerimento de aplausos e parabenizações 
ao Sr. Thiago Dato, licenciado em Educação 
Física, voluntário do Centro de Convivência do 
Idoso e demais locais da cidade.
-Requer informações da Secretaria de Plane-
jamento e Obras, sobre quais atitudes estão 
sendo tomadas referente aos pontos de alaga-
mentos e enchentes no município de Avaré-SP, 
principalmente nas ruas Júlio Bellucci, João 
Fragozo, Avenida Santos Dumont, e Álvaro Le-
mos Torres, no bairro Brabância.
-Requer informações à Secretaria de Saúde em 
relação a marcação de consulta de clínico ge-
ral.
-Requer informações da Secretaria da Educa-
ção em relação a falta de funcionários e ma-
teriais escolares como: giz, sulfite, álcool, e 
demais itens, nas escolas municipais do Muni-
cípio.
-Requer informações à Secretaria de Saúde em 
relação as coletas de sangue e o exame de Pa-
panicolau.

Marcelo José Ortega
-o Departamento Municipal de Trânsito (DEMU-
TRAN) quanto à pintura condizente com demar-
cação de local para estacionamento de pessoa 
com deficiência, idoso e pessoa com transtorno 
do espectro do autismo.  
A solicitação partiu de interesse dos múltiplos 
profissionais que atuam na área da Saúde e aten-
dem na Clínica Especialista em Saúde (CES), loca-
lizada na Avenida Gilberto Filgueiras nº 739, cujo 
endereço não consta tal demarcação necessária, 
haja vista que é de interesse coletivo, uma vez que 
é uma via pública de acesso.

Maria Isabel Dadário
-que informe essa Casa de Leis sobre quando re-
alizará a troca das lâmpadas dos postes da Praça 
da Matriz, o lado esquerdo encontra-se todo apa-
gado.
-que através de setor competente, reiterando o 
requerimento 709/2022, que dispunha a sobre es-
tudos para fazer recuos aos motoristas na Estra-
da Avaré/Iaras, no sentido do Bairro São Rogério/ 
Duílio Gambini.

-que através de setor competente, reiterando o 
requerimento 337/2022 , que dispunha a sobre a 
possibilidade de contratar um médico Urologista 
para o município, sendo direcionado ao posto de 
especialidades na rua Acre, nº1281.
-que através de setor competente, que seja ofi-
ciado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré que através de setor competente, 
que envie as seguintes informações em relação 
ao Castramóvel:
 a)Qual o cronograma dos dias e horários das cas-
trações nos bairros?
 b)Existe um cronograma para que esse Cas-
tramóvel vá aos bairros Camping Municipal, Barra 
Grande e Ponte Alta?
-reiterando o requerimento 161/2022, solicita es-
clarecimentos sobre as sobras dos anos 2019, 
2020, 2021, e quanto ao prazo para realizar o ra-
teio desses valores aos professores da rede mu-
nicipal; Sobre a incorporação das progressões de 
2017 a 2020.
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 De acordo com 
a Lei nº 2.710/2022, a ci-
dade ganhará um “Pipó-
dromo”, local em que os 
jovens e crianças aman-
tes da soltura de pipas 
poderão praticar a soltu-
ra esportiva ou apenas 

JÁ É LEI: ATRAVÉS DE LEI DA CÂMARA MUNICIPAL, 
AVARÉ TERÁ UM “PIPÓDROMO”

O “Pipódromo” garantirá a segurança de crianças, jovens e adultos ao sortar pipas. 

Trecho da Lei n° 2.710, de 12 de agosto de 2022

(...)
Art. 1°   Fica criado o “Pipódromo” no âmbito da Estância Turística de Avaré.

Art. 2°   O Pipódromo deverá ser em local livre de fiação elétrica, tráfego de veículos e 
animais.

Art. 3°   O Pipódromo tem como objetivo:
I - Dispor ao público amante das pipas um local apropriado para se soltar pipas;

(...)

IV - O Pipódromo possibilitará aos jovens e amantes da prática de soltar pipas, toda 
segurança, e a interação entre grupos afins.

Art. 4°   Fica permitida a prática de soltar pipas com linha esportiva de competição na 
área destinada ao Pipódromo, por pessoas maiores de idade ou por menores acima de 

16(dezesseis) anos, exceto acompanhados dos pais ou responsável.

(...)

Autoria: Vereador Magno Greguer
(Projeto de Lei n° 183/2022)

por divertimento.
 Segundo a lei, o 
Pipódromo irá garantir 
a segurança das crian-
ças e jovens ao soltar 
pipas, pois que o local 
será afastado das ruas, 
casas e principalmente 

rede elétrica, evitando 
assim acidentes, tanto 
para os praticantes do 
esporte/hobby quanto 
para os usuários do leito 
carroçável, em especial 
as motocicletas.
     


