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PROJETO DE LEI

DEFESA ANIMAL: ENGAJADA NA PROTEÇÃO ANIMAL, CÂMARA APROVA LEI
EM QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR SOCORRO AOS
ANIMAIS ATROPELADOS NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
Conforme disposto na lei, a ınfração acarretará ao infrator multa no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais), aplicada em dobro no caso de reincidência.
Trecho da lei n° 2.624, de 25 de
março de 2022
(...)

A Câmara Munici-

fazê-lo diretamente, por

imposição definitiva da

pal de Avaré, sempre en-

justa causa, deverá solici-

multa.

gajada nas questões de

tar auxílio da autoridade

A lei 2.464 visa

ordem social e do interes-

pública a fim de prestar a

maior atenção e respon-

se público, aprovou a Lei

devida assistência.

sabilidade

dos

condu-

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade de
prestar socorro aos animais atropelados no Município da Estância Turística de Avaré.

nº 2.464/2022 a qual tor-

Conforme dispos-

tores de veículos auto-

na obrigatório todo mo-

to na lei, a ınfração acar-

motores em relação aos

torista ou o passageiro

retará ao infrator multa

animais nas ruas de nossa

Art. 2° Sem prejuízo das sanções penais cabíveis,
considera-se infração administrativa deixar o
motorista ou o passageiro de veículo automotor,
ciclomotor, motocicleta ou bicicleta, na ocasião do
acidente, de prestar imediato socorro ao animal
atropelado, ou, não podendo fazê-lo diretamente,
por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública.

de veículo automotor, ci-

no valor de R$ 1.000,00

cidade, sendo uma ação

clomotor, motocicleta ou

(um mil

reais), aplica-

que vem a somar na luta

bicicleta, na ocasião do

da em dobro no caso de

contra os maus tratos aos

acidente, prestar imedia-

reincidência, garantida a

animais, buscando a pro-

to socorro ao animal atro-

ampla defesa aos acusa-

teção dos mesmos.

pelado, ou, não podendo

dos da infração, antes da

Art. 3° A infração ao disposto nesta Lei acarretará
ao infrator multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais), aplicada em dobro no caso de reincidência,
garantida a ampla defesa aos acusados da infração, antes da imposição definitiva da multa.
§ 2° Considera-se reincidência a nova autuação
realizada no mesmo exercício.
Art. 4° O valor a título de cobrança da multa de
que trata esta Lei será transferido para a Secretaria
responsável, que poderá reverter os valores para
as instituições protetoras de animais, devidamente
cadastradas no Município.

(...)
Autoria: Ver. Leonardo Pires Ripoli
(Projeto de Lei n° 45/2022)
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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
LEONARDO PIRES RIPOLI
LUIZ CLAUDIO DA COSTA
MAGNO GREGUER
MARCELO JOSÉ ORTEGA
MARIA ISABEL DADARIO

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré tor- CIRCULAR N º 24/2022-DG
na público a relação das proposituras protocoladas e lidas na
Senhor (a) Vereador (a):Sessão Ordinária de 22/08/2022, 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 195/2022
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward
Dispõe sobre a criação no âmbito municipal do Comitê de Tolerância
Zero para Mortalidade por Câncer de Mama, e dá outras providências.
•
Projeto de Lei nº 196/2022
Autoria: Vereador Hidalgo André de Freitas
Regulamenta a apreensão de animais de médio e grande porte soltos
nas vias e logradouros públicos da zona urbana do Município de
Avaré , e dá outras providências.

•
Projeto de Lei nº 198/2022
Autoria: Vereadora Maria Isabel Dadário
Dispõe sobre a implantação de “boca de lobo inteligente” nas vias
públicas do município da Estância Turística de Avaré, e dá outras
providências.
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de 29/08/2022 - 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 24ª Sessão Ordinária de 29 de agosto do corrente ano, que tem seu início marcado para as 19h00min, a seguinte
matéria:
1.

•
Projeto de Lei nº 206/2022
Autoria: Mesa Diretora
Altera a Lei nº 2698/2022 da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré e dá outras providências.
•
Projeto de Lei nº 207/2022
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward
Isenta as Pessoas Pertencentes às Famílias Carentes do Pagamento
de Taxa de Lixo, e dá outras providências.
•
Projeto de Lei nº 208/2022
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward
Institui no Município da Estância Turística de Avaré, a Campanha
Educativa Multa Moral, nos termos que especifica.
•
Projeto de Lei nº 209/2022
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward
Dispõe sobre afastamento remunerado de servidoras e trabalhadoras da administração pública municipal vítimas de violência sexual,
familiar ou doméstica.
•
Projeto de Lei nº 210/2022
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward
Dispõe sobre o Direito de toda Mulher à investigação, ao Exame Genético que detecta a Trombofilia, e ao respectivo tratamento, quando da
prescrição de anticoncepcional, no pré-natal e na reposição hormonal,
na Rede de Saúde Pública do Município e dá outras providências.
•
Projeto de Lei nº 211/2022
Autoria: Prefeito
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar que especifica e dá providências (R$ 1.200.000,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E OBRAS).

PROJETO DE LEI Nº 194/2022 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Institui o Vale-Transporte no âmbito do Instituto de Previdência dosServidores Públicos do Município de Avaré - AVAREPREV,
concedidomensalmente aos seus funcionários, e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 194/2022 e dos Pareceres do Jurídico, daComissão de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças,
Orçamento e Direitodo Consumidor e de Serviços, Obras e Administração Pública.

2.

PROJETO DE LEI Nº 199/2022 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza a concessão de bem imóvel, e dá outras providências. (SOUPLELISS COSMÉTICOS LTDA).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 199/2022 e dos Pareceres do Jurídico, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças,
Orçamento e Direito do Consumidor, de Serviços, Obras e Administração Pública.

3.

PROJETO DE LEI Nº 203/2022 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a construção de fossas sépticas biodigestoras
emloteamentos do município margeados pelo reservatório de Jurumirim.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 203/2022 e dos Pareceres do Jurídico, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor, de Serviços, Obras e Administração
Pública Saúde, Promoção Social, Meio Ambiente e Direitos Humanos.

4.

PROJETO DE LEI Nº 204/2022 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de
recursos financeiros destinados a realização da XXXIX FAMPOP Feira
Avareense de Música Popular Clovis Antônio Rocha Guerra
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 204/2022 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 206/2022 - Discussão Única
Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Altera a Lei nº 2698/2022 da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 206/2022 e dos Pareceres do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

6.

PROJETO DE LEI Nº 211/2022 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar
que especifica e dá providências (R$ 1.200.000,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 211/2022 e dos Pareceres do Jurídico, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças,
Orçamento e Direito do Consumidor.

•
Projeto de Lei nº 203/2022
Autoria: Prefeito
Dispõe sobre a construção de fossas sépticas biodigestoras em loteamentos do município margeados pelo reservatório de Jurumirim.
•
Projeto de Lei nº 204/2022
Autoria: Prefeito
Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de recursos financeiros destinados a realização da XXXIX FAMPOP Feira Avareense
de Música Popular Clovis Antônio Rocha Guerra.

Avaré, 25 de agosto de 2022.

Designa a matéria para Ordem do Dia da 24ª Sessão Ordinária

•
Projeto de Lei nº 197/2022
Autoria: Vereador Hidalgo André de Freitas
Cria o programa de doações de sobras de materiais de construção,
oriundos de construções e obras residenciais, comerciais e empresariais para a edificação ou manutenção de moradia para a população
carente.

•
Projeto de Lei nº 199/2022
Autoria: Prefeito
Autoriza a concessão de bem imóvel, e dá outras providências.
(SOUPLELISS COSMÉTICOS LTDA).

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.

ORDEM DO DIA

Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

Exmo.(a). Sr. (a)
Vereador (a)
NESTA
ÁDRIA LUZIA RIBEIRO DE PAULA
Diretora Geral Administrativa
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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, visando
a contratação de empresa para prestação de serviços de
controle, operação e fiscalização da portaria da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
As despesas com a presente licitação serão empenhadas através da seguinte dotação orçamentária:
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.77-13.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
24 de agosto de 2022.
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 09/2022
– Processo 13/2022, para a empresa C. P. PIAGENTINO
DA SILVA, inscrita no CNPJ sob nº 10.239.780/0001-80,
com sede na Rua Montecarlo, nº 128, Bairro Jardim Europa II, Avaré/SP, CEP 18.707-500, no valor global estimado
de 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, objetivando a prestação de
serviços de controle, operação e fiscalização da portaria
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão
empenhadas através da seguinte dotação orçamentária:
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.77-13.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
24 de agosto de 2022.
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
MOÇÕES, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM
22 de AGOSTO de 2022

MOÇÕES DE APLAUSOS
E PARABENIZAÇÕES

Jairo Alves de Azevedo e outros

-que seja consignado em ata dos nossos trabalhos Moção
de Aplausos e Parabenização, ao Sr. Normando Edgar Martins, mesmo vem conduzindo de forma edificante sua função. O Sr. Normando já era motorista das Ambulância na
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secretaria da saúde de Avaré por 8 anos, e já era ênfase com
sua disciplina e dedicação com os pacientes. O Sr. Normando foi nomeado chefe do setor de Ambulância, sendo assim
no exercício dos seus novos afazeres, o mesmo faz algumas
viagens no período noturno e também nos finais de semana.
Sendo assim, esta Câmara Municipal, reconhecendo os feitos deste grande funcionário vem a público apresentar-esta
homenagem proposta como MOÇÃO DE APLAUSOS, uma
forma dê expressar gratidão por tudo que vem realizando
pela saúde em Avaré.

Hidalgo André de Freitas e outros

-que seja consignado em ata dos nossos trabalhos esta
MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao Ministério
Exército de AdoradoreSamba, e também ao RAP Gospel
de Avaré, pelo trabalho de evangelização que realizam em
nosso Município através de cultos e eventos em praças
públicas, igrejas, onde levam a palavra de Deus através da
música. A evangelização nos revela o grande amor de Deus
para com a humanidade, Deus este que busca restaurar o
homem decaído, dando-lhe uma nova perspectiva de vida
através do anúncio de boas novas. A revelação do amor de
Deus é para todos os povos, para que estes venham chegar-se a Ele, para o louvor e Glória de seu nome. A arte é dom
de Deus e a música é um dos segmentos que mais atinge a
alma humana. O dom musical, quando colocado a serviço
da fé e da evangelização, é uma poderosa rede de pesca.
Pela música recebemos a Palavra “com os sentidos e com
o espírito. A ação evangelizadora da Igreja tem a música
como um grande auxílio na sua missão.

Leonardo Pires Ripoli e outros

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, que seja consignada em ata dos
nossos trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES para a equipe de Basquete Masculino Sub 17, da Escola “João Teixeira de Araújo”, pela conquista INÉDITA do
Campeonato Estadual dos Jogos Escolares, realizado na
cidade de Praia Grande/SP. Com uma campanha de sete
vitórias e apenas uma derrota, os Avareenses venceram na
final a Escola “Virgínio”, de Lençóis Paulista/SP. Os atletas
campeões fazem parte do Projeto Cestinha do Futuro, da
Secretaria
Municipal de Esportes de Avaré, comandado pelo brilhante,
dedicado e conhecido Polenta.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, que seja consignada em ata dos
nossos trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES aos atletas Avareenses Murilo Rodrigues da Silva,
Amanda Vitória Rodrigues da Silva e Sara Micaelly Lopes
Rodrigues. Todos estiveram participando da 3ª Etapa do
Circuito Paulista de Jiu-jitsu, realizado no Ginásio José Liberatti, na cidade de Osasco. Murilo conquistou a medalha
de ouro, na categoria branca infanto juvenil A. Já Amanda,
ficou com a medalha de prata, na categoria branca Adulto,
e Sara também conquistou a prata, na categoria infanto B,
faixa branca.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, que seja consignada em ata dos
nossos trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES para os atletas Avareenses Renan Garcia, Rodolpho
Goes, Emanuely Piazza e Yasmin Collela. Todos estiveram
competindo em Londrina/PR, na etapa de Classificação
para o Campeonato Brasileiro de Karatê, onde conquistaram ótimos resultados: - Yasmin Collela, 3° lugar, kata cadete, 2° kyu acima; - Rodolpho Goes, 2° lugar, kata Sub 14,
2°kyu acima; - Emanuely Piazza, 3°lugar, kata Sub 12, 6° à
3° kyu; - Renan Garcia, 1°lugar, kumite, Sub 21, 5° à 3° kyu;
Os atletas são treinados pelo Sensei Clodoaldo da Silva, da
Academia Ryu Karate-do Shotokan Avaré.

Luiz Cláudio da Costa e outros

-VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao LOCUTOR
AVAREENSE “ALMIR CUTRIM COSTA JUNIOR – JUNIOR
KOSHTA”, pela participação na “7° Gincana de Garçons

Cross Avaré”. O Garçom Cross é uma gincana para a união
da classe de garçons que atende a rede hoteleira, comércio
e turismo local e nativo, na Estância Turística de Avaré. O
evento foi realizado no largo São João, no dia 15/08/2022, e
contou com Junior Koshta como locutor. Dentre muitas pessoas e patrocinadores que se esforçaram para que fosse
possível realizar mais uma edição do evento, Junior Koshta
merece destaque pela forma ímpar que conduziu a gincana
e divertiu todos os participantes e o público presente. Segundo sua visão sobre o evento, Junior relatou: “O evento foi
maravilhoso. Para um comunicador o contato com o público, ao vivo, é sempre desafiador e emocionante. A responsabilidade de entreter o público é grande e fiz o meu melhor,
dentro de minha capacidade. O evento é tradicional e foi
uma grande honra ter sido o mestre de cerimônia
-MOÇÃO DE APOIO pela construção da ponte que interliga
os Municípios de Paranapanema e Itatinga. Solicito a deliberação de presente moção de apoio visando unir esforços
dos Municípios limítrofes para a construção da ponte que
ligará os Municípios de Paranapanema e Itatinga e as rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco. A ponte que irá fazer
a travessia da Represa Jurumirim, facilitará o escoamento
da produção agrícola regional, a agilidade no atendimento
a pacientes de urgência em hospitais, tais como UNESP
de Botucatu/SP, Amaral Carvalho em Jaú/SP, Hospital dos
Servidores de Cana em Piracicaba/SP, UNESP em Bauru/
SP, Unesp em Marília/SP, entre outros. A travessia facilitará
o acesso à região Sudoeste paulista, beneficiará o turismo
com um maior fluxo de visitantes, dentre outros motivos.
Os Municípios parceiros na árdua empreitada poderão aos
poucos firmar pilares de cooperativismo para mutuo desenvolvimento. Por fim, solicito o envio da presente moção para
o Parlamento Regional de Jaú.

INDICAÇÕES

Flávio Eduardo Zandoná – Presidente

-para que, através do setor competente e após estudos
técnicos, realize a instalação de lombadas e/ou redutores de velocidade na Rua Donguinha Mercadante, em virtude do fluxo de pessoas em decorrência da quantidade
de fábricas nesta avenida.
-para que, através do setor competente e após estudos
técnicos, realize a instalação de lombadas e/ou redutores de velocidade na Avenida Carlos Ramirez, próximo a
EMEB Professora Zany Zequi de Oliveira .

Roberto Araujo- Vice Presidente

-para que através do Departamento competente, providencie reparos necessários em toda a extensão da Rua
Professora Macambira, visto que lá existem alguns buracos, que apareceram recentemente em decorrência das
fortes chuvas, causando transtornos aos usuários da referida via pública. Segue em anexo, fotos do citado local.
-para que estude a possibilidade de implantar uma LOMBADA na Rua Professor Amorim, próximo ao número 640
– Bairro: “Bonsucesso”, com a finalidade de melhorar o
trânsito, pois os veículos estão trafegando em alta velocidade por aquela via pública, podendo ocasionar acidentes.

Carla Cristina Massaro Flores – 2ª Secretária

-para que através do setor competente providencie OPERAÇÃO TAPA-BURACOS nas duas pistas de rolamento
da Avenida João Vítor de Maria localizadas nas quadras
onde a via não recebeu camada asfáltica.
para que através do setor competente providencie reparos no reator do poste de iluminação localizado na
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Avenida João Vítor de Maria, defronte do número 329, o
qual vive constantemente com sua lâmpada acendendo
e apagando diariamente.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal,
que através da Secretaria de Transportes e Serviços seja providenciada a roçada do mato no leito carroçável, guias e sarjetas da Rua Antonieta Pauluci, próxima a Avenida Espanha.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal,
que através do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) seja providenciada a retirada de uma placa de sinalização (proibido estacionar) defronte ao imóvel na Rua Paraíba, 1079, onde anteriormente estava instalada a Vigilância
Sanitária Municipal, sendo que este imóvel se encontra desocupado no momento.

de Transito) e a (Secretaria de Transportes e Serviços).
Para que os órgãos citados acima analisem a possibilidade de fazer a mudança de sentido obrigatório na rua
Bandeirantes, pois esse trecho não tem o espaço suficiente para que a rua citada acima tenha acesso a dois
veículos ao mesmo tempo assim causando um engarrafamento constante no local.
-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”.
-reiterando a propositura de número 774/2022, 858/2022,
667/2022, 465/2022, 265/2022, 204/2022, 42/2022,
1057/2022 indico para que seja oficiado o Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre para que encaminhe a SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES E SERVIÇOS através do Sr. Secretário CESAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI e ao
DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, para que faça a pintura necessária em toda a extensão da Av. Mario Covas próximo ao bairro Jatobá pois
a mesma encontra-se com as faixas de identificação
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 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.

Hidalgo André de Freitas

Leonardo Pires Ripoli

Adalgisa Lopes Ward

-por meio do setor competente, para que realize pavimentação na Avenida Getúlio Vargas/Bairro Vila Jardim e Jardim
Dona Laura.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no
córrego localizado na Rua Tenente Apiaí/Bairro Alto ao lado
do número 1255, que está coberto de mato alto.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de instalar um redutor de velocidade/lombada na Avenida Copacabana/Ponta dos Cambarás e um Trevo ligando a
referida Avenida a Rodovia João Melão.
-por meio do setor competente, para que realize fiscalização
das árvores (fikus) existentes na Praça Augusto Zanforlin/
Bairro Duilio Gambini, pois moradores próximos estão muito
preocupados com os danos que as mesmas vêm causando.
Suas folhas estão entupindo as calhas das residências e em
dias de chuva forte casas acabam sendo alagadas; Suas raízes estão invadindo as residências, causando rachaduras
nos pisos e paredes, mexendo com a estrutura das mesmas.
-por meio do setor competente, realize ações para intensificar a fiscalização e promover orientações quanto ao uso de
vagas destinadas aos idosos e deficientes.

Carlos Wagner Januário Garcia

-para que determine com a MÁXIMA URGÊNCIA ao setor
competente a limpeza da ÁREA VERDE localizada no BAIRRO
JARDIM BOM SUCESSO II, precisamente na Rua PROFESSOR
AZURARA, pois o mesmo se encontra com muito mato alto.
-para que determine com a MÁXIMA URGÊNCIA ao setor
competente o reparo na ponte na Rua Fernando de Noronha,
no Bairro Jardim Brasil.
-para que determine com a MÁXIMA URGÊNCIA ao setor
competente a limpeza da ÁREA VERDE localizada na Rua
Carvalho Pinto esquina com a Rua Dias Cintra, no bairro Vila
Cidade Jardim, tendo em vista conforme fotos apresentadas
a esse Vereador na data de hoje, o mesmo se encontra abandonado, com muito mato alto e aparecimento de animais peçonhentos.
-para que determine com a MÁXIMA URGÊNCIA ao setor
competente a limpeza da ÁREA VERDE localizada no BAIRRO
JARDIM BRASIL, precisamente na Rua ABILÍO JOSÉ CURTO,
pois o mesmo se encontra com muito mato alto.
-para que interceda junto ao setor competente no sentido
de providenciar a viabilização de mais ILUMINAÇÃO na RUA
ABILÍO JOSÉ CURTO, JARDIM BRASIL.

Jairo Alves de Azevedo

-indico para que sejam oficiados os órgãos competentes
(Secretaria Municipal do Meio Ambiente) e (Secretaria de
Transportes e Serviços) para que analise a possibilidade
de fazer a poda ou talvez o corte de uma arvore, a mesma encontra-se de forma perigosa para os veículos que
passam por ali e estacionam próximo ao local e também
colocando em risco pessoas que passam por perto.
-reiterando a propositura de número 820/2022, 674/2022
Indico para que encaminhe ao Demutran (Departamento
Municipal de Transito ao Comutran (Conselho Municipal

-INDICO, através do setor responsável, a construção de
uma canaleta de concreto, visando facilitar o escoamento de águas pluviais e residenciais, na esquina da rua
Bela Vista, com a rua Princesa Isabel, no Jardim Vera
Cruz. Em visita ao local e contato com os moradores, relataram que há vários anos sofrem com a água parada na
porta das casas.
-INDICO, através do setor responsável, a instalação de
lombadas e/ou redutores de velocidade na Rua Professora Maria José de Araújo, na Vila Operária. O referido
logradouro fica nas proximidades da Escola Orlando Cortez, e vários alunos utilizam o local como acesso para as
aulas. Em visita, constatamos a necessidade urgente do
referido pedido.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito
Municipal, através do setor responsável, manutenção e
reforma dos brinquedos do Horto Municipal. Em visita ao
local, constatamos a necessidade urgente de melhorias
no parquinho, e também nas madeiras do tablado. O local
recebe centenas de visitantes diariamente, e tais melhorias se fazem necessárias.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, através do setor responsável, melhorias e
manutenção nas ruas do Bairro Costa Azul, com destaque para a Alameda Bacia do Prata. Em visita ao local
e contato com moradores, constatamos a necessidade
urgente do referido pedido.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito
Municipal, através do setor responsável, melhorias na
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iluminação do portal, localizado na Rodovia João Mellão
(SP 255), visto que o mesmo está totalmente apagado há
vários meses.

Luiz Cláudio da Costa

-para que oficie o setor competente da municipalidade, mais
precisamente o setor de serviços para que realize com urgência a poda das árvores que se encontram em frente ao
Condomínio “Edifício Branca Filgueiras – Av. Pref. Paulo
Novaes, 550”, pois os galhos estão caindo em cima de veículos, causando prejuízos para quem estaciona na referida
via, além do perigo iminente de acidentes com pessoas que
eventualmente estejam de passagem, já que se trata da principal avenida da cidade
-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 Rua Mato Grosso, em frente ao Ponto de
Taxi da Igreja Matriz de São Benedito, esquina com a Rua
Ceará, pois nessas imediações ocorre intenso tráfego de veículos a toda hora do dia, os quais transitam 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 momento acidentes graves e atropelamentos de transeuntes.
-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 localizado na calçada da Rua Avelino Antonangelo Filho, n°1154, no
bairro Residencial São Rogério II, que está de sobremaneira
prejudicando o trânsito de pedestres, causando transtorno
aos munícipes que ficam vulneráveis a acidentes, devido a
cratera aberta na referida via.
-que oficie o setor competente da municipalidade, mais precisamente o setor de serviços para que realize com urgência
a poda da árvore que se encontra na Rua Acre, n° 840, pois
os galhos estão alcançando a fiação da rua e a raiz da árvore
quebrando toda a calçada, colocando a população daquele
local em perigo de acidentes, tanto elétricos como pelo calçamento estragado.

Magno Greguer

-para que realize o estudo do conserto ou trocas de lajotas
entre a Rua Josefa Amicci e a Rua Loja Maçonica Nazareth,
Bairro Brabância.
-para que realize o estudo de uma lombada ou redutor de
velocidade na Avenida Gilberto Filgueiras frente ao Nº1451
-para que realize o estudo de uma lombada ou redutor de
velocidade na Avenida Gilberto Filgueiras frente ao Nº1438.
-para que estude a possibilidade da pavimentação asfáltica
ou troca de lajotas em toda extensão da Avenida Gilberto
Filgueiras
-para que estude a possibilidade da construção de uma
barragem juntamente com uma lagoa nas imediações dos
loteamentos que estão sendo comercializados no Bairro da
Vila Jardim, para segurar as águas da chuva que desce dos
Bairros aos redores

Maria Isabel Dadário

-indicando a necessidade de avivar pintura de solo (lombada), localizada na rua Fernando de Moraes, nº1020, no Bairro Alto da Colina Como podemos observar nas fotos que
acompanham a propositura.
-indicando a necessidade de realizar a revitalização dos
equipamentos em madeira da Academia ao Ar Livre na
Caic. Pontos relevantes a serem considerados:- placa com
o nome dos equipamentos;- limpeza dos equipamentos que
se encontram sujos e pichados;- revitalização e conserto
dos equipamentos;- colocação de lixeiras;- Como podemos
observar nas fotos que acompanham a propositura.
-indicando a necessidade de tapar buracos na Rua Musa,
nº2241.Como podemos observar nas fotos que acompanham a propositura.
-indicando a necessidade de realizar a manutenção no ponto de ônibus localizado na Rua Félix Fagundes nº 1020
-a possibilidade de implantar, nas escolas do Município, um
sistema de captação de água da chuva para reuso.
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a 20 de agosto na cidade de Londrina-Paraná. Renan- medalha de ouro. Rodolpho- medalha de prata
Yasmin- medalha de bronze Emanuely- medalha de
bronze.

Roberto Araujo- Vice Presidente

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora
LUCIA HELENA DE MELO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
PEDRO DE OLIVEIRA PINTO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
JOSÉ ANTONIO DOMINGUES
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
BENEDITO CARLOS DA SILVA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora
JOSEFA RAMONA VILCHE DE MOURA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
LEVY CEZARIO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
REYNALDO JOSÉ DE MELLO DANTAS
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
MOACIR BENEDITO GOMES
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
JOÃO LUCIANO DOS SANTOS
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
AVELINO ALEXANDRE DA COSTA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora
ALZIRA ANSELMO BATISTA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora
MARIA ISABEL MANTOVANNI MARQUES

-Dispõe sobre votos de aplausos e parabenizações
ao evento Garçom Cross, na pessoa de seu idealizador, Senhor Antonio Ferreira da Silva, o popular
“Tatu”, com entrega de diploma de Honra ao Mérito.
-Dispõe sobre votos de aplausos e parabenizações
para a equipe de basquete da escola estadual Prof.
João Teixeira de Araujo e aos atletas do projeto
cestinhas do futuro pela conquista do campeonato
estadual dos jogos escolares com entrega de diplomas de Honra ao Mérito.
-Dispõe sobre a implantação de Lombada na Rua
Professor Amorim, próximo ao número 640 – Bairro: “Bonsucesso”.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor RAMIRO NASCIMENTO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora
MARINA DUQUE DE MORAIS

Flávio Zandoná – Presidente

-Solicita informações sobre a fiscalização e aplicação de multa aos proprietários de animais de grande porte soltos nas vias públicas do Município.
-Solicito informações sobre quando iniciará a reforma e/ou construção do prédio do CRAS III/Bairro
Vera Cruz.
-Solicito informações sobre a falta de Medicamentos de Alto Custo.
-Solicita informações sobre o cumprimento e fiscalização da Lei Municipal nº 2.123, de 25 de agosto
de 2017 e da Lei Federal n] 13.722, de 04 de outubro de 2018, que obriga Escolas Pública e Privadas
e Espaços de Recreação Infantil a se prepararem
para atendimentos de Primeiros Socorros.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado
ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa
Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor competente, para
que informe esta Casa de Leis:

Carla Cristina Massaro Flores – 2ª 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 o porquê da Avenida João Vítor de Maria não
ter recebido camada asfáltica em sua totalidade,
-para que informe a esta Casa de Leis se o CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA (CONSEG)
será reativado, tendo em vista que se trata de um
importante órgão para discutir, analisar, planejar e
acompanhar a solução de problemas comunitários
de segurança, desenvolver campanhas educativas
e estreitar laços de entendimento e cooperação
entre as várias lideranças locais, bem como apoiar
às ações das polícias Civil e Militar na garantia da
ordem pública.

Adalgisa Lopes Ward

-Parabenização ao Sr. André Henrique Simão da Silva por Prêmio recebido em Salvador/BA.
-Informações sobre a limpeza do Velório Municipal
-votos de aplausos e parabenização a Primeira
Igreja Batista em Avaré, através de seu presidente,
Pastor Genivaldo Antônio da Silva, pela celebração,
no último dia 21 de agosto do corrente ano, do aniversário de 67 anos de sua existência em nosso
Município.
-votos de aplausos e parabenização a lutadora avareense Claudia de Fátima Pereira Leite, pela luta
realizada no último dia 16 de agosto contra a americana Hailey Cowan em busca de um contrato com
o UFC, a maior organização de MMA do mundo.
-votos de aplausos e parabenização em nome do
professor Clodoaldo Silva, pelas conquistas dos
atletas na etapa classificatória para o campeonato brasileiro de Karate, que foi realizado do dia 17

Os prontuários de todas as Unidades de Saúde e
Pronto Socorro, estão atualizados? Os médicos
têm acesso aos prontuários dos pacientes durante
a consulta? Os médicos recebem toda semana a
lista de medicamentos disponíveis nas farmácias
da Rede Municipal? Considerando que, atualmente
a Rede Municipal de Saúde do Município encontra-se com uma grande quantidade de prontuários
(cadastros) abertos, com isso o atendimento passa a ser mais demorado pela grande demanda.
Com as devidas atualizações os profissionais da
saúde terão informações mais precisas, com um
controle mais eficaz nas prescrições de cada paciente, nas entregas de medicamentos, atendimentos, contratações de novos atendentes, para suprir
a demanda e outros benefícios para melhor serviço
prestado. Justifica-se a propositura, em razão das
inúmeras reclamações dos pacientes em relação
a demora no atendimento e prescrição de medicamentos que não coincidem com os que tem nas
farmácias do Município e como a grande maioria
não tem condições de comprar seus remédios, é
de suma importância este cuidado. Requeiro ainda
a publicação da presente propositura de forma integra no semanário, para a necessária publicidade.

Hidalgo André de Freitas

-Informações sobre a possibilidade do fornecimento de cesta básica ou vale alimentação aos inativos
e pensionistas da AvarePrev.
-Solicitação de comparecimento do representante
da empresa Hera Serviços Ltda, atual responsável
pelo Pronto Socorro Municipal de Avaré, nessa Câmara Municipal para esclarecimentos.
-Requerimento de aplausos e parabenizações à 1ª
Igreja Batista de Avaré, pelos 67 anos de fundação.
-Requer informações sobre a atuação da Secretaria
de Saúde em relação a varíola dos macacos no município de Avaré-SP.

Luiz Cláudio da Costa

-Esclarecimentos quanto a obra que está sendo
executada na Rua São Paulo, na altura do n° 1131,
referente ao córrego lajeado, atrás da sede do supermercado Jaú Serve do município.
-Pedido de instalação de poste de energia elétrica
no quarteirão da Avenida Paulo Fernando Lopes
Ward, entre a saída do Bairro Vila Martins III e o começo do túnel da Rua Alagoas.

Maria Isabel Dadário

-se existem equipamentos disponíveis para a implantação de uma Academia ao Ar Livre na Praça
João Valente.
-Veículo para Clínica Veterinária Municipal
-Solicita ações de conscientização da população
em relação ao descarte adequado de lixo.
-Quantidade e localização de lotes de propriedade
da Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Avaré.
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CUMPRINDO COM O DETERMINADO NA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL, CÂMARA REALIZA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
As audiências públicas são abertas ao público para acompanhamento presencial ou
nas redes sociais da Câmara de Avaré.

de- cias são mostrados
terminado na LRF – Lei todos os gastos e a
Conforme

Responsabilidade receita desses órgãos,
Fiscal, a Câmara reali- prestando conta da
de

zou, juntamente com gestão do orçamento
a Prefeitura, audiência anual nos quatro pripública de sua Gestão meiros meses do ano.
Através
desFiscal do 1º quadrimestre.

ses dados o muníci-

Nessas audiên- pe pode acompanhar

tanto a arrecadação

Também foram tas ao público para

audiên- a c o m p a n h a m e n t o
quanto os investimen- realizadas
tos feitos pelos dois cias públicas da FREA presencial, bem como

órgãos, ficando ciente – Fundação Regional são transmitidas atrado quanto foi investido Educacional de Avaré vés do Youtube e Fa-

nas diferentes áreas e do Instituto de Pre- cebook da Câmara de
do setor público, tais vidência Municipal, o Avaré.
como Educação, Saú- Avareprev.
Todas as audiênde e Infraestrutura, no
caso da Prefeitura.

cias públicas são aber-

8

SEMANÁRIO
CÂMARA AVARÉ

5 ª Edição | Avaré, 27 de agosto de 2022

