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PROJETO DE LEI
TRABALHANDO EM PROL DA POPULAÇÃO, CÂMARA APROVA LEI QUE ESTABELECE A
OBRIGATORIEDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PROCEDER A LIGAÇÃO DE
ENERGIA NOS BAIRROS E LOTEAMENTOS QUE NÃO TIVEREM ENERGIA DO MUNICÍPIO DE AVARÉ.
As ligações serão efetuadas mediante requerimento formal dos proprietários das residências e terrenos

Lei n° 2.515,
de 24 de junho de 2021
Dispõe sobre a obrigatoriedade das Concessionárias
de Energia Elétrica a proceder a ligação de energia
nos bairros e loteamentos que não tiverem energia
do Município de Avaré e dá outras providências.
Flavio Eduardo Zandoná, Presidente da Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré, faço saber que a câmara manteve e eu promulgo, nos termos do art. 43, § 7°, da Lei Orgânica do Município, a
seguinte Lei na forma aprovada pela edilidade:
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Art. 1° Ficam as Concessionárias de Energia Elétrica as quais atendem aos bairros urbanos e loteamentos às margens da Represa de Jurumirim no
município de Avaré, obrigadas a proceder à ligação
de energia elétrica em todas as residências e terrenos daqueles bairros e loteamentos que ainda não
possuem energia elétrica, sem custos da ligação aos
proprietários.
§ 1° As ligações serão efetuadas mediante requerimento formal dos proprietários das residências e
terrenos à concessionária, no prazo de até 10 dias
do protocolo
§ 2° Em caso de descumprimento pela concessionária, fica estipulada multa diária de 300 (trezentas)
UFMAs, a partir do décimo primeiro dia da data do
protocolo.
Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 24 de junho de 2021
Autoria: Ver. Flávio Eduardo Zandoná
(Projeto de Lei n° 87/2021)
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LEGISLATURA 2021 / 2024

MESA DIRETORA
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

ROBERTO ARAUJO
Vice Presidente

ANA PAULA TIBURCIO DE GODOY
1ª Secretária

CARLA CRISTINA MASSARO FLORES
2ª Secretária

VEREADORES
ADALGISA LOPES WARD
CARLOS WAGNER JANUÁRIO GARCIA
HIDALGO ANDRÉ DE FREITAS
JAIRO ALVES DE AZEVEDO

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

LICITAÇÃO

AUTORIZAÇÃO
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador, Presidente da Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, Autoriza a abertura de DISPENSA
DE LICITAÇÃO para contratação de empresa especializada na legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicação
– ANATEL, para prestação de serviços SMP (Serviço Móvel Pessoal) de telefonia e de acesso à internet sem fio e demais condições
constantes do Termo de referência, para utilização da Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré.
As despesas decorrentes da presente solicitação serão empenhadas através da seguinte dotação orçamentária:
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.58-13
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré 06 de setembro de 2022.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

LEONARDO PIRES RIPOLI
LUIZ CLAUDIO DA COSTA
MAGNO GREGUER
MARCELO JOSÉ ORTEGA
MARIA ISABEL DADARIO

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 10/2022 – Processo 14/2022,
para a empresa CLARO S.A., com CNPJ 40.432.544/0001-47, com
sede na Rua Henri Dunant, nº 780, Santo Amaro, São Paulo- Capital,
CEP 04.709-110, visando contratação de empresa especializada na
legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicação
– ANATEL, para prestação de serviços SMP (Serviço Móvel Pessoal) de telefonia e de acesso à internet sem fio e demais condições
constantes do Termo de referência, para utilização da Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré, com fulcro no artigo 24,
inciso II da Lei n.º 8.666/93 c/c Decreto Federal 9412/2018.
Valor total estimado da contratação: até R$ 8.982,00 (oito mil novecentos e oitenta e dois reais) para um período de 12 meses, sendo
R$ 748,50 (setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)
mensais, para 15 linhas).
As despesas decorrentes da presente solicitação serão empenhadas através da seguinte dotação orçamentária:
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.58-13

ADMINISTRAÇÃO, REDAÇÃO
E ATOS OFICIAIS

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 06 de
setembro de 2022.

CÂMARA DOS VEREADORES
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

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

TIRAGEM :

3 mil exemplares

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
REDAÇÃO E REVISÃO
Ádria Luzia Ribeiro de Paula

DIAGRAMAÇÃO
Patrick Yuri Corrêa

IMPRESSÃO

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

SITE
camaraavare.sp.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 12/2022
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: CLARO S.A.
Objeto: contratação de empresa especializada na legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicação – ANATEL, para
prestação de serviços SMP (Serviço Móvel Pessoal) de telefonia
e de acesso à internet sem fio e demais condições constantes do
Termo de referência, para utilização da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré.
Prazo de vigência do Contrato: até 08 de setembro de 2023.
Valor Estimado: até R$ 8.982,00 (oito mil novecentos e oitenta e
dois reais) para um período de 12 meses, sendo R$ 748,50 (setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) mensais, para
15 linhas).
Referente: Processo nº 14/2022– Dispensa nº 10/2022.
Data do ajuste: 06/09/2022.

MÍDIAS SOCIAIS
facebook.com/CamaraAvare
youtube.com/CamaradeVereadoresdeAvare

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara
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Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré

INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 19 de SETEMBRO de 2022

INDICAÇÕES

Flávio Zandoná - Presidente
-para que, junto com a secretaria do meio ambiente e através do setor competente, providencie a
devida retirada dos parasitas (cipós enrolados)
nas árvores dos canteiros centrais da avenida
Major Rangel e Avenida Prefeito Misael Eufrásio
Leal. Justificativa: este vereador foi procurado por
munícipes que relataram terem observado que
algumas das árvores dos canteiros centrais das
avenidas mencionadas (como por exemplo próximo ao posto de gasolina e a faculdade) estão com
parasitas (tipo cipós enrolados nos troncos) que
com o tempo irão matar estas árvores. Desta forma, solicita que seja realizada a retirada, devida
poda ou que sejam tomadas as medidas necessárias para que as árvores não morram.
Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que estude a
criação da Campanha de Conscientização sobre a
Infertilidade, a ser realizada no mês de junho, tradicionalmente reconhecido na área médica como
o mês mundial de conscientização do tema. A data
foi instituída para estimular o debate e chamar a
atenção sobre o distúrbio que acomete entre 50
a 80 milhões de pessoas em todo mundo - só no
Brasil são cerca de 8 milhões, segundo dados da
Organização Mundial de Saúde (OMS). Estamos
passando por mudanças culturais e hoje se tornou
comum as mulheres engravidarem mais tarde.
-por meio do setor competente, para que realize
estudos a fim de criar o Centro de Referência de
Política de Enfrentamento à Violência Contra as
Mulheres.
Justificativa - A referida indicação tem como objetivo a necessidade de assegurar o exercício pleno
dos direitos da mulher, sendo que qualquer medida municipal faz-se valiosa para conferir maior visibilidade às Políticas Públicas em defesa da mulher, prestando atendimento a mulheres vítimas
ou em situação de violência e seus familiares, disponibilizando serviços de orientação, informação
e apoio psicológico e jurídico.
-por meio do setor competente, para que estude a
possibilidade de contratação de empresa especializada para a aplicação adequada de veneno em
microcápsulas, que elimine escorpiões, visando
o controle da praga em alguns bairros de nossa
cidade.
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-por meio do setor competente, para que realizem
estudos e tratativas para a promoção de um Programa de Saúde Oftalmológica nas Escolas e que
viabilizem in loco exames de acuidade visual nos
alunos da Rede Municipal de Ensino. Considerando que, dentre os inúmeros problemas que contribuem para a baixa produtividade dos alunos em
sala de aula, está a dificuldade de enxergarem as
lições passadas pelos professores. Considerando
também que muitos alunos e pais desconhecem
a existência dessa dificuldade que compromete e
muito o rendimento dos alunos nas Escolas. Indubitavelmente seria de grande valia que as Escolas recebessem equipes e profissionais treinados
para a avaliação da qualidade da visão dos nossos
alunos, corrigindo esse problema e contribuindo
para um melhor desenvolvimento dos alunos da
Rede Pública de Ensino.
-por meio do setor competente, para que realize
estudos visando incluir vagas de estágios, para
que estudantes universitários atuem nas turmas
de Ensino Infantil do Programa de educação Inclusiva de nossa cidade. A presente medida visa
assegurar vagas de estágio aos estudantes de
nível superior, para garantir, em nossa cidade, a
excelência pela Educação das crianças matriculadas no Ensino Infantil vinculado ao Programa de
Educação Inclusiva, bem como investir na aquisição de instrução de alta qualidade e, portanto,
essencial à evolução acadêmica daqueles alunos.
Carlos Wagner Januário Garcia
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que através da Secretaria de Transportes e Serviços seja providenciado o
devido reparo da Rua Vital Pereira Andrade com a
Rua Ernesto Vendramini, em razão 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, para que se realize
o devido reparo do buraco localizado na calçada
da rua Santa Catarina, próximo ao número 1290,
que está prejudicando o trânsito de pedestres,
causando transtorno e expondo os munícipes ao
risco de queda.
-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 Lineu Prestes, defronte a
casa nº 579, em razão 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 Secreta-

ria de Transportes e Serviços seja providenciada a
realocação e nivelamento das lajotas de todo leito
carroçável da Avenida Gilberto Filgueiras, devido
ao afundamento e formação de buracos, o que
tem causado transtorno e lentidão ao trânsito local.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que através do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) sejam
instaladas faixas de pedestres defronte ao Clube
Centro Avareense, situado na Avenida Gilberto Filgueiras nº 190, em razão do risco que os sócios
que se utilizam do local estão correndo devido ao
fluxo de veículos que por ali transitam.

Hidalgo André de Freitas
-Para que interceda junto ao setor competente,
a construção de uma rotatória na Avenida Espanha, cerca do nº 879, no Jardim Europa II. O local
mencionado está em fase de construção de uma
grande empresa, com terreno concedido pela Prefeitura. Essa empresa terá um grande fluxo de caminhões, onde se faz necessário a criação de uma
rotatória para recebimento de material e distribuição de produtos. A empresa empregará cerca de
50 a 100 funcionários diretamente
-Para que interceda junto ao setor competente, a
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA desde a creche Dona
Jandira Pereira até à avenida Mamude Sacre, no
bairro Vera Cruz. O local mencionado possui um
grande fluxo de pedestres que para se locomoverem, são obrigados a dividir o espaço destinado
aos carros, pois, não existe calçada, prejudicando
a livre circulação da população, principalmente
das crianças, idosos e portadores de necessidades especiais. A construção da calçada se faz
necessária e urgente, pois o objetivo principal e
dar segurança aos pedestres, evitando possíveis
acidentes.

Jairo Alves de Azevedo
-reiterando a propositura de número 053/2022
Indico novamente para que órgão competente
SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS E
AO DEMUTRAN DEPARTAMENTIO MUNICIPAL DE
TRANSITO, para que analisem a possibilidade de
fazer a pintura das faixas de indicação no asfalto
de toda extensão da Av. Santa Barbara no bairro
Terras de São José “PARE, DE A PREFERENCIAE
IDENTIFICAÇÃO DE ROTATORIA”. A mesma encontra-se também com as faixas de pedestres totalmente apagadas, causando risco ainda maior para
pedestres que fazem a travessia da avenida citada a cimas, peço urgentemente para que o órgão
competente citado a cima vá até o local e tome as
medidas cabíveis solucionando o problema
-solicito novamente para que o órgãos competentes SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
E SERVIÇOS através do Sr. Secretário CESAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI e DEMUTRAN
(DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO) para
que analise a possibilidade de fazer a pintura da
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sinalização PARE na Rua Três Corações em todas
as suas transposições, a mesma está localizada
no Bairro Bonsucesso.
-Através desse novamente solicito novamente para
que o órgão competente, SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES E SERVIÇOS através do Sr. Secretário CESAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI, 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.
-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 final 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 medidas cabíveis solucionando o problema.
-Peço para que através do órgão competente seja
analisada a possibilidade de fazer a limpeza (ROÇADA) da área localizado na Rua Elza Moreira de
fronte ao número 25 no bairro Vila Jardim, tendo
em vista que esse terreno se encontra a vários
meses sem a devida manutenção adequada causando a insatisfação aos munícipes que residem
nas proximidades. Os moradores que passam pelo
local já presenciaram bichos peçonhentos saindo
do mato tornando um risco para crianças e até
mesmo para os adultos que passam de fronte ao
terreno. Os moradores e comerciantes reivindicam
a esse vereador providências sobre o local.

mes transtornos para as pessoas que utilizam a
movimentada via.
-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 buraco (depressão), localizado na
Rua São Paulo, em frente à loja de departamento
Casas Bahia, nas proximidades de fronte ao número 1575, pois está causando riscos às pessoas e
aos condutores de veículos que utilizam a referida
via.
Magno Greguer
-para que estude a possibilidade da soltura de
peixes no lago da brabancia preferencialmente
na primeira quinzena de setembro com premiação (conforme lei atual), e seja incluído também
na lei a soltura no feriado do dia do trabalhador e
na semana santa.
-para que estude a possibilidade de asfaltar a Rua
João Roberto Keller no Bairro Paraiso.
Maria Isabel Dadário
-para que notifique as empresas concessionárias
de telecomunicações para que realizarem o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados dos postes
da Rua Voluntários de Avaré, nº 510, 500 e 480. De
acordo com a Lei Municipal vigente nº 2.139.
-para que notifique as empresas concessionárias
de telecomunicações para que realizarem o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados dos postes
da Rua Voluntários de Avaré, nº 510, 500 e 480. De
acordo com a Lei Municipal vigente nº 2.139.

REQUERIMENTOS

Leonardo Pires Ripoli
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, através da Secretaria
responsável pela organização da 52ª Emapa, para
que seja instalado um palco extra, nas dependências do Parque de Exposições, durante o período
da festa (2 a 11 de Dezembro). Tal solicitação seria
de grande valia, para a apresentação de artistas
locais, visto que nossa cidade conta com grandes
talentos, e o público presente no evento teria a
oportunidade de conhecer de perto nossos cantores.

Flávio Zandoná - Presidente
-Votos de Aplausos e Parabenização a Secretaria Municipal da Cultura, em nome da sra. Isabel
Cardoso, pelo sucesso da 39º FAMPOP- Feira Avareense de Música Popular Clovis Antônio Rocha
Guerra
-Convite para que a Secretária Municipal da Cultura, sra. Isabel Cardoso, compareça a sessão ordinária em data a ser previamente combinada para
falar a respeito 39º FAMPOP- Feira Avareense de
Música Popular Clovis Antônio Rocha Guerra

Luiz Cláudio da Costa
-para que tome as providências cabíveis URGENTE
a respeito dos veículos que ficam estacionados na
Rua Amaral Pacheco, na altura do número 1990, no
Bairro Santana, no Município de Avaré, pois além
de atrapalhar o trânsito, os veículos estão se deteriorando no leito carroçável da via, trazendo enor-

Adalgisa Lopes Ward
-Requeiro informações sobre todos os Prédios Públicos d nosso Município, possuem Alvará de Funcionamento e AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros), que deverá ser emitido para garantir
a segurança de todos os órgãos públicos. Solicito
a relação completa dos Prédios do Município da
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Estância Turística de Avaré constando cópias dos
Alvarás de Funcionamento e AVCB, para verificação.
-Requeiro informações sobre a EMEB Fausto dos
Santos Rodrigues/Bairro Jardim Paraíso que necessita de benfeitorias/reforma para melhoria da
qualidade do nosso ensino.
-Requeiro informações da possibilidade de reforçar a segurança, monitoramento/câmeras de segurança e estabelecer controle rígido ao acesso
das Creches e Escolas do Município, proporcionando mais segurança aos professores, alunos,
funcionários e todos que fazem parte da Unidades
Escolares.
-Requeiro informações referente as ações de empregabilidade e qualificação profissional em prol
da Inclusão da Diversidade e da Representatividade que estão sendo desenvolvidas em nosso Município.
-Requeiro informações sobre quais Projetos estão
sendo desenvolvidos, voltados para Área de Impactos Ambientais no Município?

Hidalgo André de Freitas
-Requerimento de aplausos e parabenizações à
dupla campeã, Matheus Reis e Gabriel pela melhor música avareense do festival da FAMPOP de
Avaré.

Luiz Cláudio da Costa
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um
voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora JACEIR BERINA LUIZ.
-Solicito a Secretaria de Educação, informações
sobre as medidas que estão sendo tomadas em
relação a falta de funcionários na escola “EMEB
Fausto dos Santos Rodrigues”.

Maria Isabel Dadário
-reiterando o requerimento 824/2022 que dispões
sobre a Lei nº 2.664 que dispões sobre Cão e Gato
comunitário. A Secretaria da Agricultura já tem
um modelo de ficha para cadastro desses animais
e tutor responsável?
Quais os dias e horários esse cadastro poderá ser
realizado?
-que informe essa Casa de Leis sobre os assuntos pertinentes e forneça cópia se necessário de:
1. Seria possível a atual Administração implantar
um Banco de Sangue em nosso município? Caso
negativo, detalhar os motivos.
2 - Seria possível a atual Administração destinar
um local fixo para doação de sangue? Caso negativo, detalhar os motivos. 3 - Outras informações
que julgarem necessárias.
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VIVA NOSSA AVARÉ

AVARÉ COMPLETA 161 ANOS

A Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré
parabeniza o município pelos 161 anos e deseja a toda
a população um futuro de
paz e prosperidade com as
bênçãos de Deus!!
Igreja Matriz de Avaré

Cristo Redentor de Avaré

Avaré é um convite à beleza e à paz de sua represa. Todo ano acontecem eventos tradicionais como a EMAPA (Exposição Municipal
Agropecuária de Avaré), mostra que reúne criadores e pecuaristas
de várias partes do País, o que levou o município a ser conhecido
como “Capital Nacional do Cavalo” e a FAMPOP (Feira Avareense
de Música Popular Brasileira), que tem como objetivo despertar
a nova geração de músicos, compositores e intérpretes da música
brasileira.
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SETEMBRO: MÊS DE COMEMORAR E LOUVAR A
TERRA DO VERDE, DA ÁGUA E DO SOL

Camping e Represa de Avaré

Fonte do Largo São João

O Horto Florestal Municipal, criado em 1945, pelo governo
do estado, foi municipalizado em
2018, é um roteiro turístico obrigatório aos seus visitantes e lugar
de grande lazer aos finais de semana às famílias avareenses, bem
como também é utilizado à prática
de atividades físicas na sua trilha e
à beira do seu lago ornamental.
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Horto Florestal Municipal

8

SEMANÁRIO
CÂMARA AVARÉ

9 ª Edição | Avaré, 24 de setembro de 2022

