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CÂMARA FECHA ACORDO DE COOPERAÇÃO E FIRMA PARCERIA 
COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ACORDO

                A Câmara Municipal 

da Estância Turística de Avaré, 

no último dia 05 de outubro, 

assinou, na sede do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, 

o Termo de Cooperação Técnica 

entre os órgãos.

                  Através deste termo, 

Avaré está entre as 108 cidades 

cuja Câmara Municipal tornou-

-se parceira do TCE nas suas pu-

blicações, cursos e orientações 

“Cursos e orientações para a população e Administração Pública serão 
publicadas através dos canais de comunicação do Legislativo.”

para a população e pessoas li-

gadas à Administração Pública 

Municipal, que serão publicadas 

através dos canais de comunica-

ção do Legislativo.

               A Câmara, então, através 

de suas redes sociais, e, princi-

palmente seu Semanário Oficial, 

a partir de agora é uma parceira 

do TCE/SP.

                  O presidente da Câ-

mara, Flávio Zandoná, foi quem 

esteve presente na solenidade 

para a assinatura do Termo de 

Cooperação a fim de trazer aos 

avareenses mais transparência 

e informação sobre a Adminis-

tração Pública.

 A partir de agora o le-

gislativo municipal avareense 

tornou-se não só parceiro bem 

como o canal do TCE/SP em nos-

so município.
Dimas Ramalho - Presidente do TCESP 
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CIRCULAR N º 31/2022-DG        Avaré, 14 de outubro de 2022

Senhor (a) Vereador (a):- 

Designa a matéria para Ordem do Dia da 31ª Sessão Or-
dinária de 17/10/2022 - 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 31ª Sessão Ordinária de 
17 de outubro do corrente ano, que tem seu início marca-
do para as 19h00min, a seguinte matéria:

1. PROJETO DE LEI Nº 246/2022 - Discussão Única
Autoria: Vereador Flávio Zandoná
Assunto: Dispõe sobre a implantação do programa de in-
ternet wi-fi livre nas praças e parques na Estância Turísti-
ca de Avaré e dá outras providências.(Projeto Emendado)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 246/2022 e dos Pare-
ceres do Jurídico, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, de Finanças, Orçamento e Direito do Consumi-
dor e de Serviços, Obras e Administração Pública.

2. PROJETO DE LEI Nº 247/2022 - Discussão Única
Autoria: Vereador Flávio Zandoná
Assunto: Dispõe sobre a autorização e regulamentação 
da organização e funcionamento das ações e serviços 
públicos de saúde, do serviço de terapias e dos procedi-
mentos de saúde de caráter complementar por meio da 
ozonioterapia no Município da Estância Turística de Avaré 
e dá outras providências.(Projeto Emendado)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 247/2022 e dos Pare-
ceres do Jurídico, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, de Finanças, Orçamento e Direito do Consumi-
dor e de Saúde, Promoção Social, Meio Ambiente e Direi-
tos Humanos. 

3. PROJETO DE LEI Nº 248/2022 - Discussão Única
Autoria: Vereador Roberto Araujo
Assunto: Inclui no calendário de comemorações oficiais da 
Estância Turística de Avaré “A Semana Municipal da Longe-
vidade”. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 248/2022 e dos Pareceres 
do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

4. PROJETO DE LEI Nº 249/2022 - Discussão Única
Autoria: Vereadora Carla Flores
Assunto: Autoriza o Poder Executivo a criar espaço para 
práticas de esporte radicais do Wheeling e demais modali-
dades no município da Estância Turística de Avaré.(Projeto 
Emendado)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 249/2022 e dos Pareceres 
do Jurídico, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e 
de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor e de Servi-
ços, Obras e Administração Pública. 

5. PROJETO DE LEI Nº 255/2022 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Es-
pecial que especifica e dá providências. (R$ 50.000,00 - SE-
MADS)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 255/2022 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

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Ava-
ré torna público a relação das proposituras protoco-
ladas e lidas na Sessão Ordinária de  03/10/2022, a 
saber: 

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

• Projeto de Lei nº 242/2022
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward
Institui a meia entrada para Professores do En-
sino Fundamental, Médio, Técnico e Universitá-
rio em quaisquer Eventos Culturais Exibidos nas 
Salas e Casas e Espetáculos, inclusive Museus, 
Exposições e Shows no âmbito Municipal, e dá 
outras providências.

• Projeto de Lei nº 243/2022
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward
Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de más-
caras em estabelecimentos nos quais se mani-
pula alimentos e dá outras providências.

• Projeto de Lei nº 244/2022
Autoria: Prefeito
Estima a receita e fixa a despesa do Município 
da Estância Turística de Avaré para o exercício 
de 2023. (Orçamento)

• Projeto de Lei nº 245/2022
Autoria: Prefeito
Revoga a Lei Municipal nº 677, de 06 de dezem-
bro de 2.000 e, dá outras providências.

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

CÂMARA FECHA ACORDO DE COOPERAÇÃO E FIRMA PARCERIA 
COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ORDEM DO DIA
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Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré

 MOÇÃO, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

10 de OUTUBRO de 2022

Roberto Araujo – Vice Presidente e outros
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos “MOÇÃO 
DE APLAUSOS” à todos os Professores pela passagem 
do “Dia do Professor”. Importante destacar que “O Dia 
do Professor no Brasil” é comemorado anualmente no 
dia 15 de outubro, tendo sua origem através de um de-
creto imperial, baixado nesta mesma data em 1.827 
por D. Pedro I, que criou o Ensino Elementar no Brasil.
Professor! Educador! Mestre! Sinônimo de sabedoria. 
Um ato sólido de pensamentos e dizeres que nos re-
flete os ensinamentos da vida. Ser Professor é uma 
dádiva de Deus. É aquele que caminha com o tempo, 
despertando sabedoria e transmitindo seus conheci-
mentos. Nesta data tão importante, abraçamos todos 
os Professores com o mais profundo respeito e cari-
nho, reafirmando os nossos mais sinceros agradeci-
mentos. JUSTIFICATIVA: Como Professor que sou, ja-
mais poderia deixar de prestar esta justa homenagem 
a todos nossos educadores que, apesar das dificulda-
des, lutam com honradez dia a dia para que nosso País 
seja mais justo e soberano.

Roberto Araujo – Vice Presidente
-para que através do Departamento competente, pro-
videncie reparos necessários em toda a extensão da 
Avenida Manoel Teixeira Sampaio, entre o Bairro: “Dui-
lio Gambini” e o Loteamento Avaré Golf Country (con-
domínio do Golf), visto que lá existem alguns buracos, 
que apareceram recentemente em decorrência das 
fortes chuvas, causando transtornos aos usuários da 
referida via pública.
-para que através do Departamento competente, provi-
dencie reparos necessários na Rua Francisco Cruz, no 
Bairro: “Ipiranga”, entre o Horto Florestal e o Condomí-
nio Reserva do Horto, visto que lá existem alguns bu-
racos, que apareceram recentemente em decorrência 
das fortes chuvas, causando transtornos aos usuários 
da referida via pública.
-para que através do Departamento competente, pro-
videncie reparos necessários em toda a extensão da 
Avenida Carmem Dias Faria, entre a rotatória próxima 
ao antigo Supermercado Di Sole até a Avenida Espa-
nha, visto que lá existem alguns buracos, que aparece-
ram recentemente em decorrência das fortes chuvas, 
causando transtornos aos usuários da referida via pú-
blica.

Ana Paula Tiburcio de Godoy – 1ª Secretária
-para que através da secretaria competente, realize 
a troca de lâmpadas queimadas na Rua  Dona Lolita, 

Bairro Paraiso n°1120, moradores reclamam que a rua 
está muito escura, e podendo ocasionar acidentes de-
vido a escuridão.
-para que através da secretaria competente, realize 
com a máxima urgência a operação tapa-buraco na 
Rua SEME JUBRAN, Jardim Paraiso.
-para através da secretaria competente, realize a ope-
ração tapa-buraco na Santos Dumont  em frente ao 
número 1044, o buraco na via citada está dificultando 
a passagem de veículos, podendo ocasionar aciden-
tes, ao desviar do buraco o veículo chega a entrar na 
contra mão. 
-para através da secretaria competente, realize a ope-
ração tapa-buraco na Rua Heitor de Barros em frente 
ao número 449 e o n° 368, onde há buracos por toda 
a via, e está dificultando a passagem dos veículos po-
dendo ocasionar acidentes, ao desviar dos buracos.
-para que através da secretaria competente, realize a 
operação tapa-buraco com urgência na rua Quinze de 
Novembro, ao lado da Padaria Santana, moradores re-
lataram que já aconteceu acidente no local, onde um 
motociclista chegou a caiu dentro do buraco, isso está 
causando indignação em quem transitam pela referida 
via.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que institua o 
Programa de Atendimento Psicológico, com fonoaudi-
ólogo e fisioterapeuta para os pacientes que ficaram 
com sequelas definitivas ou temporárias da COVID-19 
no nosso Município.
Considerando que, após esse período difícil em que 
vivemos em razão da Pandemia muitos munícipes fi-
caram com uma série de sequelas físicas, emocionais 
e sociais. No entanto é imprescindível a criação de um 
Programa que atenda a população de nossa cidade de 
forma remota, em parceria com os profissionais da 
Rede Pública Municipal e Privada, bem como, Institui-
ções de Ensino para estudantes que estão em fase fi-
nal do curso de Psicologia, Fisioterapia e Fonoaudiolo-
gia, para que possam prestar seu estágio obrigatório, 
atendendo nossa comunidade. Os atendimentos pode-
rão ser realizados de forma digital, em aplicativos, por 
ligação ou presencial.
-por meio do setor competente, para que solicite, aos 
estabelecimentos shoppings centers, mercados, hi-
permercados e todos estabelecimentos que compor-
tam grande fluxo de pessoas, que disponham sobre a 
acessibilidade dos ostomizados ao uso de banheiros 
adaptados. Quando uma pessoa possui algum tipo de 
deficiência física, geralmente, é possível percebê-lo 
facilmente, como, por exemplo, um cadeirante, defi-
cientes visuais, auditivos, além de pessoas com Sín-
drome de Down. A maioria das classes de deficiências 
permite à pessoa que se identifique - e seja identifica-
da – como tal e, portanto, conte com a boa vontade 
da sociedade em geral e dos órgãos protetores para 
melhorarem sua qualidade de vida. Por outro lado, 
existem pessoas que possuem deficiências menos 
conhecidas, mas nem por isso, menos relevantes, já 
que esses pacientes também requerem adaptações 
que são fundamentais para conseguirem realizar, com 
tranquilidade, suas atividades mais cotidianas, como, 
por exemplo, os ostomizados.
-para que tome providências cabíveis junto a Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 
no intuito de viabilizar a implantação de PROGRAMA 

DESCARTE CERTO, facilitando o descarte correto pela 
população dos resíduos que não são recolhidos nas 
coletas de lixo regulares, tais como móveis, colchões, 
eletrodomésticos, entre outros. Tal solicitação se dará 
na formação, uma consciência pública sobre a desti-
nação adequada dos equipamentos, inclusive no quer 
diz respeito à responsabilidade compartilhada pelo ci-
clo da vida do produto, na contribuição para a limpeza 
urbana e, por consequência, para q qualidade de vida 
das pessoas e dará oportunidade a reutilização dos 
bens por pessoas carentes da cidade, na proteção do 
Meio Ambiente e incentivo para o desenvolvimento de 
projetos sociais.
-por meio do setor competente, para que providencie 
em caráter de urgência reparos/manutenção na Uni-
dade Básica de Saúde Dr. Flávio Negrão, localizada na 
Avenida Getúlio Vargas/Bairro Vila Operária que está 
com uma rachadura enorme no corredor da sala de 
espera. Providencie insumos para atender as neces-
sidades dos pacientes. Considerando que, essa verea-
dora esteve na referida Unidade Básica de Saúde que 
atende os Bairros: jardim Califórnia, Vila Esperança, 
Vila Operária e Dona Laura, e necessita de material su-
ficiente para atender a demanda.
-por meio do setor competente, a indicação tem o ob-
jetivo de sugerir à Administração Municipal, a adoção 
da seguinte medida político administrativa de interes-
se da comunidade: criar o Programa de entrega domi-
ciliar gratuita de  medicamentos de uso contínuo às 
pessoas com deficiência e idosas, usuárias do Siste-
ma Único de Saúde.

Carlos Wagner Januário Garcia
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Exce-
lentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, que através da Secretaria de Trans-
portes e Serviços seja providenciado o devido reparo 
na Avenida Antônio Salim Curiati no Bairro Jardim Pa-
raíso, próximo ao Supermercado Aliança, em razão de 
vários buracos que surgiram no leito carroçável da via, 
comprometendo a segurança viária e das pessoas que 
por ali transitam.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Exce-
lentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, que através da Secretaria de Trans-
portes e Serviços seja providenciado o devido reparo 
na Rua Francisco Gurgel Pismel no Bairro Vila Martins 
III, em razão de vários buracos que surgiram no leito 
carroçável da via, comprometendo a segurança viária 
e das pessoas que por ali transitam.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Exce-
lentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, que através da Secretaria de Trans-
portes e Serviços seja providenciado o devido reparo 
na Rua Emília Trevisan defronte a casa número 210 no 
Bairro Santa Mônica, em razão de um buraco que sur-
giu no leito carroçável da via, comprometendo a segu-
rança viária e das pessoas que por ali transitam.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelen-
tíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Pre-
feito Municipal, que através da Secretaria de Transpor-
tes e Serviços seja providenciado o devido reparo na 
Rua São Thiago defronte a casa número 61 no Bairro 
Conj. Hab. Altos da Boa Vista, em razão de vários bu-
racos que surgiram no leito carroçável da via, compro-
metendo a segurança viária e das pessoas que por ali 
transitam.

MOÇÕES DE APLAUSOS 
E PARABENIZAÇÕES

INDICAÇÕES



12 ª Edição | Avaré, 15 de outubro de 2022 5SEMANÁRIO 
CÂMARA AVARÉ

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelen-
tíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Pre-
feito Municipal, que através da Secretaria de Transpor-
tes e Serviços seja providenciado o nivelamento e a 
realocação das lajotas da Avenida Três Marias defron-
te a casa número 1101 em razão de um afundamento 
no leito carroçável da via, comprometendo a seguran-
ça viária e causando transtorno em dias de chuva aos 
munícipes, uma vez que quando chove gera o acúmulo 
de águas pluviais e com a passagem de veículos, os 
mesmo “jogam” água nos pedestres e estabelecimen-
tos ali situados.

Hidalgo André de Freitas
-Para que interceda junto ao setor competente no sen-
tido de sinalizar a ampliação da Avenida Getúlio Var-
gas, entre o bairro Vila Jardim e Bairro Dona Laura. 
Os moradores próximos alertaram este Vereador, que 
a sinalização está confusa, precisando de ser ajusta-
da para que não cause acidentes na área. O fluxo de 
veículos no local é muito grande, sendo importante a 
presente indicação que tem por objetivo evitar a ocor-
rência de acidentes naquela localidade. Essa semana 
fui procurado por munícipe que relatou sobre um novo 
acidente nessa rua, sendo que uma pessoa já morreu 
no mesmo local.
A população está vulnerável a sofrer acidentes, inclu-
sive graves, pela falta de sinalização adequada, uma 
vez que os veículos trafegam em alta velocidade no 
trecho acima apontado, não havendo indicativos para 
a redução de velocidade.
-Para que determine ao departamento competente 
realizar A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS OU RECAPEA-
MENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: •Avenida Ângelo Con-
trucci, bairro Colina Verde; •Toda extensão do bairro 
Avaré I; •Avenida Getúlio Vargas; •Rua Jango Pires, pró-
ximo a Garagem Municipal; •Avenida Santa Bárbara. A 
indicação da operação tapa-buracos se faz necessária 
uma vez que as referidas vias 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 da via. Sabe-
mos 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
-Novamente solicito novamente para que o órgão com-
petente, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
E SERVIÇOS através do Sr. Secretário CESAR AUGUS-
TO LUCIANO FRANCO MORELLI, SECRETARIA DE PLA-
NEJAMENTO E OBRAS E DEMUTRAN, para que analise 
a possibilidade de fazer a pintura das faixas de indica-
ção no asfalto de toda a extensão da Av. Mario Covas. 
Pois a mesma encontra-se com as faixas todas apaga-
das dificultando a visão dos motoristas que trafegam 
por ali, a noite principalmente a visibilidade dos moto-
ristas 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.

Leonardo Pires Ripoli
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelen-
tíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Pre-

feito Municipal, através do setor responsável, a insta-
lação da uma lombada, e/ou redutor de velocidade, na 
rua Wenceslau Carlos Belinato, no Jardim Santa Mô-
nica, nas proximidades da praça. Em visita ao local e 
contato com moradores e comerciantes, constatamos 
a necessidade urgente da referida melhoria. Acidentes 
já foram registrados no local, por conta da alta veloci-
dade dos veículos.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelen-
tíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Pre-
feito Municipal, através do setor responsável, para que 
seja incluído no cronograma da “Operação Tapa Bu-
racos”, os seguintes logradouros:- Rua Seme Jubran, 
Jardim Paraíso;- Rua Pedro Rossi Contrucci, Jardim 
Presidencial;- Rua Golgotá, Jardim Vera Cruz; Em vi-
sita aos referidos locais, constatamos a necessidade 
urgente de melhorias.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelen-
tíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Pre-
feito Municipal, através do setor responsável, após um 
estudo técnico, a implantação de acostamento do lado 
direito, na Avenida Manoel Teixeira Sampaio, principal 
via de acesso aos bairros São Rogério, Presidencial, 
Duílio Gambini e Jd. Santa Mônica. Vários acidentes já 
foram registrados no local, principalmente na entrada 
do São Rogério, já que, pela falta de acostamento, ve-
ículos cruzam a via sem aguardar, causando colisões.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Exce-
lentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, através do setor responsável, a 
possibilidade de reativar o estacionamento 45°, nas 
proximidades da Praça da Paz, na rua Santa Catarina. 
Em visita ao local, e contato com munícipes, constata-
mos a necessidade urgente do referido pedido, visto 
que, no entorno do Hospital da Unimed, hoje existem 
várias empresas, e tanto pacientes quanto funcioná-
rios têm tido dificuldades em encontrar vagas de es-
tacionamento nas proximidades, principalmente em 
horário comercial.

Luiz Cláudio da Costa
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que oficie o se-
tor competente da municipalidade, mais precisamente 
a área de serviços e reparos de vias públicas/recape-
amento, para que realize URGENTEMENTE o reparo do 
buraco localizado na Av. Joselyr Moura Bastos, Bairro 
Jardim Paineiras, em frente a loja “Armazém Barroco”, 
pois a cratera aberta na via está causando transtornos 
para os condutores de veículos, pedestres e especial-
mente os clientes da referida loja, que correm riscos 
de se envolverem em graves acidentes.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que oficie 
o setor competente da municipalidade, mais precisa-
mente a área de serviços e reparos de vias públicas/
recapeamento, para que realize “URGENTEMENTE” os 
reparos dos buracos localizados na Rua Óleo, na altura 
do número 165, em toda a extensão da Rua Manduri, 
na Rua Taguaí, nas proximidades do número 176, bem 
como nas imediações, todas localizadas no Bairro 
Parque Industrial Jurumirim, pois o local encontra-se 
totalmente abandonado, com imensos buracos (cra-
teras) que estão atrapalhando a vida dos moradores, 
empresários e comerciantes estabelecidos no referido 
Bairro, pois trata-se de local onde encontram-se es-
tabelecidas várias empresas de diversos seguimentos 

que promovem empregos para um enorme número de 
funcionários. E da maneira que se encontram os refe-
ridos locais, podem ocasionar riscos de acidentes às 
pessoas, aos condutores e causar estragos nos veícu-
los que utilizam diariamente as referidas vias.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que oficie 
o setor competente da municipalidade, mais precisa-
mente a área de serviços e reparos de vias públicas/
recapeamento, para que realize URGENTEMENTE o 
reparo dos buracos localizados na Rua Fernando de 
Moraes, no Bairro Vila Jussara Maria, pois o local en-
contra-se intransitável, o que atrapalha os conduto-
res de veículos e pedestres, já que essa rua é uma via 
importante de acesso do centro para o bairro citado, 
além de ser perto da praça “Nylcea Guercio Scigliano”, 
da academia “Matrix” e também por ser uma via íngre-
me, os veículos que tentam desviar dos buracos ali lo-
calizados, correm riscos de se envolverem em graves 
acidentes.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito Municipal, que seja oficiado 
o DEMUTRAN - Departamento Municipal de Trânsito e 
Conselho Municipal de Trânsito, para que implemen-
te placa de sinalização “PARE” na Travessa Ricardo 
Martinez, no Parque Industrial Jurumirim, mais preci-
samente na esquina em paralelo com a Rua Óleo, no 
mesmo Bairro, pois trata-se de via bastante movimen-
tada por se tratar de um bairro com várias industrias, e 
por esse motivo há grande fluxo de veículos, os quais 
transitam sem que exista uma sinalização que regula-
mente o local, e da forma que se encontra, pode gerar 
acidentes com veículos e pedestres.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que oficie 
o setor competente da municipalidade, para que reali-
ze a limpeza dos matos localizados na Praça “Nylcea 
Guercio Scigliano”, no Bairro Vila Jussara Maria, pois 
o local se encontra totalmente coberto de mato e su-
jeira, impedindo os moradores de frequentar a praça, 
além de ser precedente para o aparecimento de ani-
mais peçonhentos, o que oferece risco para os muní-
cipes, especialmente para as crianças que utilizam o 
local para momento de lazer com seus familiares.

Magno Greguer
-para que estude a possibilidade de colocar placas si-
nalizando nome das ruas em todo o Bairro Camargo.
-para que realize o estudo da instalação de uma lom-
bada ou redutor de velocidade na Rua José Ferreira de 
Albuquerque, Nº56 Bairro “Di Fiori”.

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

Maria Isabel Dadário
-indicando a necessidade de realizar a limpeza e ma-
nutenção da rua e do passeio público  localizado na 
Rua Alzira Pavão, na altura do nº123.
-indicando a necessidade de correção da rampa de 
acessibilidade a Av. Gilberto Filgueiras defronte ao 
Centro Avareense.
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Maioria dos Vereadores
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, 
voto de profundo pesar pelo falecimento do  
Senhor ANTONIO CARLOS FIDENCIO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, 
voto de profundo pesar pelo falecimento do  
Senhor JOÃO GABRIEL DE SOUSA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, 
voto de profundo pesar pelo falecimento do  
Senhor VENITO ALONSO GONÇALVES

Flávio Zandoná – Presidente
-votos de aplausos e parabenização ao atleta- 
jogador de futebol- Gabriel Francisco de Assis 
pela assinatura do seu primeiro contrato pro-
fissional com o time Batatais Futebol Clube. O 
atleta faz parte do Projeto Social da Escolinha 
de Futebol que é realizado no campo municipal, 
desta forma que seja oficiado também votos de 
aplausos e parabenização à Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer e ao professor Marqui-
nhos, pelo excelente trabalho desenvolvido com 
os jovens.

Roberto Araujo – Vice Presidente
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, 
voto de profundo pesar pelo falecimento da Se-
nhora SILVANA DA SILVA COSTA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, 
voto de profundo pesar pelo falecimento da Se-
nhora ANNA MARIA DUARTE DE CASTRO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, 
voto de profundo pesar pelo falecimento da Se-
nhora LOURDES DE OLIVEIRA JUSTIMIANO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, 
voto de profundo pesar pelo falecimento da Se-
nhora APARECIDA BENEDITA DOS SANTOS
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, 
voto de profundo pesar pelo falecimento da Se-
nhora SONIA REGINA GONÇALVES

Adalgisa Lopes Ward
-Requeiro que seja oficiado Votos de Aplausos 
e Parabenizações aos Professores do Municí-
pio de Estância Turística de Avaré, pelo “Dia do 
Professor”. O Dia do Professor é comemorado 
no dia 15 de outubro, contudo são poucos aque-
les que sabem como e quando surgiu, no Brasil, 

essa importante data que homenageia esses 
profissionais
-Requeiro informações se existe estudos em 
andamento para Padronização dos Pontos de 
Ônibus de nossa cidade.
-Solicito informações se existe um cronogra-
ma/programação de recapeamento asfáltico 
nas vias públicas do nosso Município.
-Solicito informações referente a data prevista 
para entrega dos uniformes escolares dos alu-
nos da Rede Municipal de Ensino e o motivo da 
demora da entrega dos mesmos.
-Solicito informações a respeito das Campa-
nhas de Vacinação que estão sendo desenvol-
vidas em nosso Município.

Carlos Wagner Januário Garcia
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dis-
pensadas as formalidades regimentais, seja 
consignado em Ata de nossos trabalhos,ocor-
rido em Avaré no dia 03 de Outubro do corren-
te, 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 ao Sr. Prefeito que informe sobre ade-
quada sinalização de trânsito (limites de velo-
cidade) e sinalização dos radares instalados no 
Município de Avaré.
-Requer informações se existe planejamento 
para a realização do evento “Casamento Comu-
nitário” e encaminhar os detalhes caso afirma-
tivo.
-Requer o Prefeito Municipal, conjuntamente 
com as pastas da Saúde e Educação estudem a 
possibilidade da promoção de um programa de 
saúde oftalmológico nas escolas, viabilizando a 
realização “in loco” de exames de vista aos nos-
sos alunos da rede municipal de ensino.
-Requer informações sobre os valores arreca-
dados pelo Município referente ao contrato de 
prestação de serviço celebrado com a empre-
sa Autoparque (concessionária de serviço Zona 
Azul).

Jairo Alves de Azevedo
-Requeiro ao setor competente para que seja 
solucionado o problema de fronte o mercado 
municipal “ BURACO”
-Reiterando a propositura de nº 1006 Adequa-
ção dos bueiros em desnível em toda extensão 

da Av. João Silvestre, no Bairro Distrito Indus-
trial “Jardim das Orquídeas”
-Reiterando a propositura de nº775, requeiro 
para que os órgãos citados acima analisem a 
possibilidade de fazer a instalação das placas 
de identificação de altura e largura (METROS) 
no pontilhão de anexação dos bairros: VILA 
MARTINS II E VILA MARTINS III

Luiz Cláudio da Costa
-Solicito ao Departamento Municipal de Trânsito 
(DEMUTRAN), para que informe a essa Casa de 
Leis se as instalações dos radares em diversos 
pontos do complexo viário do Município estão 
de acordo com as Resoluções 798/20 e 804/20 
do CONTRAN.

REQUERIMENTOS
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OUTUBRO ROSA: CUIDE-SE! 
FAÇA O AUTOEXAME! 

 O Outubro Rosa só começou na década de 90, 
nos Estados Unidos, com apenas alguns estados ameri-
canos fazendo campanhas isoladas sobre o tema.
 Só depois que a campanha foi aprovada pelo 
Congresso Americano que o mês de outubro foi reco-
nhecido nacionalmente como o mês da prevenção con-
tra o câncer de mama. Foi depois disso, inclusive, que os 
laços cor de rosa, símbolo do Outubro Rosa, começaram 
a aparecer.
 O símbolo foi lançado pela Fundação Susan G. 
Komen for the Cure, durante a primeira Corrida pela 
Cura, realizada em 1990, na cidade de Nova York.
 Na época, os corredores receberam o laço 
rosa para usarem durante a corrida e, depois disso, ele 
passou a ser distribuído em locais públicos, desfiles de 
moda e em outros eventos.

 No Brasil, o Outubro Rosa demorou um 
pouco mais a chegar. O primeiro sinal do envolvi-
mento com a campanha por aqui se deu em outu-
bro de 2002, quando o Obelisco do Ibirapuera, em 
São Paulo, foi iluminado com luzes cor de rosa.
 Depois disso, o evento seguiu morno ano 
após ano. Somente em 2008 que a movimentação 
ganhou força em várias cidades brasileiras que 
abraçaram o Outubro Rosa, fazendo companhas, 
promovendo corridas e, assim como no resto do 
mundo, iluminando os principais monumentos 
com a cor rosa durante a noite.

 Sobre o câncer de mama, infelizmente, 
esse é o segundo tipo mais frequente no mundo e, 
por isso, merece tanta atenção.
 No Brasil, por exemplo, o número de 
mortes por esse tipo de câncer continua em alta, 
especialmente por causa do grande número de 
diagnósticos tardios, ou seja, já com o câncer em 
estado avançado.
 No final das contas, embora esse seja um 
problema recorrente o ano inteiro, o Outubro Rosa 
é importante porque faz com que as mulheres pa-
rem pelo menos uma vez no ano para cuidarem de 
si mesmas.

Quando a campanha surgiu? Outubro Rosa no Brasil Outubro Rosa x câncer de mama
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