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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão 
Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de concreto usinado para utilização no 
setor de manutenção de bens e imóveis e conservação 
de vias públicas, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Serviços.

Fornecedor: Casa Nova Mix Ltda

Empenho(s): 26938/2021

Valor: R$ 1.650,00

Avaré, 03 de dezembro de 2021

CÉSAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de aulas de canto coral e teclado nas Oficinas 
Culturais José Reis Filho.

Fornecedor: Frederico Correa Peão

Empenho(s): 6291/2021

Valor: R$ 1.282,07

Avaré, 03 de dezembro de 2021

ISABEL CRISTINA CARDOSO

Secretária Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de contratação de empresa especializada em 
Medicina do Trabalho, responsável pelo serviço em edicina 
do trabalho destinado ao atendimento aos servidores, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor: L.G.S. Hayashi Clínica Médica Me

Empenho(s): 26181/2021

Valor: R$ 4.460,48

Avaré, 03 de dezembro de 2021

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de fornecimento de material de cozinha, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Fornecedor: Marluce Bezerra dos Santos Lorencone 
Me

Empenho(s): 8372/2021

Valor: R$ 76.235,32

Avaré, 03 de dezembro de 2021

JOSIANE APARECIDA LOPES MEDEIROS DE 
JESUS

Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de contratação de empresa especializada para 
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gerenciamento do projeto Viva o Largo São João, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Cultura.

Fornecedor: Paulo Roberto Costa de Oliveira Junior

Empenho(s): 10923/2021

Valor: R$ 10.350,00

Avaré, 03 de dezembro de 2021

ISABEL CRISTINA CARDOSO

Secretária Municipal de Cultura

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de serviços de publicidade legal e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para publicação de 
Atos Oficiais em jornais de grande circulação.

Fornecedor: Phabrica de Produções e Serviços de 
Propaganda Publicidade Ltda Epp.

Empenho(s): 10813/2021

Valor: R$ 1.200,00

Avaré, 03 de dezembro de 2021

THAÍS FRANCINI CHRISTINO

Secretária Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de construção da casa abrigo para crianças 
e adolescentes, tal quebra de ordem cronológica se 
faz necessária para atender a Secretaria Municipal de 
Serviços.

Fornecedor: Construtora Alpha Vitória Ltda

Empenho(s): 24652/2021

Valor: R$ 285.665,80

Avaré, 03 de dezembro de 2021

CÉSAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de gêneros alimentícios de padaria já 
prontos para consumo, tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social.

Fornecedor: Angelo Ribeiro de Lima Me

Empenho(s): 26786, 26787/2021

Valor: R$ 729,29

Avaré, 03 de dezembro de 2021

ADRIANA MOREIRA GOMES

Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de contratação de empresa especializada para 
Prestação de Serviços Diversos para Renovação e 
Obtenção do AVCB do Campo Municipal com fornecimento 
de material e mão de obra para adequação, consultoria e 
direcionamento técnico, tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Esportes.

Fornecedor: E. J. Castilho & Cia Ltda Epp

Empenho(s): 15039/2021

Valor: R$ 7.989,83

Avaré, 03 de dezembro de 2021

ANDRÉIA BRISOLA CARVALHEIRA

Secretária Municipal de Esportes
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de contratação de empresa para prestação 
de serviços de publicações legais no Diário Oficial – 
sistema PUBNET, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para a publicação de editais da Municipalidade.

Fornecedor: Companhia de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo-Prodesp

Empenho(s): 24221/2021

Valor: R$ 10.906,08

Avaré, 03 de dezembro de 2021

THAÍS FRANCINI CHRISTINO

Secretária Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de recargas de cotas de gás P45 e 
P13, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento e Assistência Social.

Fornecedor: Seltom Comércio de Gás Ltda Epp

Empenho(s): 26355, 24655/2021

Valor: R$ 944,00

Avaré, 03 de dezembro de 2021

ADRIANA MOREIRA GOMES

Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 

tratar de aquisição de recargas de cotas de gás P45, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação.

Fornecedor: Seltom Comércio de Gás Ltda Epp

Empenho(s): 24586/2021

Valor: R$ 1.612,00

Avaré, 03 de dezembro de 2021

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS

Secretária Municipal de Educação
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Atos Legislativos

Requerimentos

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRESENTADOS 
NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 29 DE NOVEMBRO DE 

2021
INDICAÇÕES

Ana Paula Tibúrcio de Godoy-1a Secretária

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, e ao Secretário de Turismo o senhor 
Marcio Danilo para que seja construído um Pier no bairro 
Costa azul para auxiliar no embarque e desembarque dos 
turistas e dos pescadores no local.

Adalgisa Lopes Ward

- por meio do setor competente, para que estude 
a possibilidade de implantar academia ao ar livre em 
todos os bairros aproveitando as áreas verdes que estão 
ociosas e muitas servindo de depósito de lixo.

-por meio do setor competente, para que estude 
a possibilidade da criação da Carteira Municipal de 
Identificação da Pessoa Autista.

-por meio do setor competente, para que em 
conformidade com a legislação vigente notifique o 
proprietário do terreno localizado na Avenida Gilberto 
Filgueiras/Bairro Colina da Boa Vista ao lado da Câmara 
Municipal de Avaré  número 1631, para que realize 
limpeza e manutenção do mesmo.

-por meio do setor competente, para que realize 
pintura de solo na faixa de sinalização na Rua Teodoro 
Colella confluência com a Avenida Joaõ Victor de Maria/
Bairro Vila Martins.

-por meio do setor competente, para que providencie a 
recuperação do leito carroçável da Avenida Antonio Salim 
Curiati em frente ao número 1473, pois está com um 
buraco enorme, causando acúmulo de água dificultando 
o tráfego de todos que transitam pela via.

-por meio do setor competente, para que verifiquem 
a sinalização da Avenida Mario Covas, que está sem 
sinalização.

-por meio do setor competente, para que viabilize a 
Criação de Sistema de Cadastro Integrado, visando à 
retirada de medicamentos de uso contínuo de cartões 
magnéticos.

-por meio do setor competente, para que verifiquem 
em caráter de urgência as casas abandonadas de 
nossa cidade, observando se não existem criadouros do 
mosquito Aedes Aegypti nos locais.

-por meio do setor competente, para que realize 
avivamento na pintura de solo na faixa de pedestre 
localizada na frente da CEI Adalgisa Ward/Vila Operária.

-por meio do setor competente, para que tomem 
providências em relação aos furtos nos jazidos do 
Cemitério Municipal.

-por meio do setor competente, para que realize 
Campanhas de Conscientização sobre descarte irregular 
de materiais em terrenos particulares.

-por meio do setor competente, para que realize 
limpeza em todas as galerias de nossa cidade.

-por meio do setor competente, para que viabilize 
policiamento em logradouros públicos e nas escolas em 
especial no período noturno.

-por meio do setor competente, para que providencie 
um Ponto de Ônibus na Avenida Major Rangel.

-por meio do setor competente, para que implantem 
programas, projetos e ações voltadas às pessoas 
portadoras de deficiência em nossa cidade.

-por meio do setor competente, para que realize 
avivamento na sinalização de solo na Avenida Antonio 
Salim Curiati em frente ao Posto de Saúde do Jardim 
Brasil.

-por meio do setor competente, para que inclua em 
nossa cidade o Programa Bolsa Atleta.

-por meio do setor competente, para que providencie 
com urgência reforma no Posto de Saúde Dr.Cecílio Jorge 
Netto/Bairro Brasil Novo.

-por meio do setor competente, para que providencie 
limpeza do passeio público na Rua Joaquim Luiz de 
Souza/Bairro São Judas Tadeu.

-por meio do setor competente, para que realize 
manutenção constante em todas as faixas de pedestre 
nos bairros de nossa cidade com a finalidade de garantir 
a segurança dos munícipes.
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-por meio do setor competente, para que em 
conformidade com a legislação vigente notifique o 
proprietário do terreno localizado na Rua Joaquim Luiz de 
Souza/Bairro São Judas Tadeu, para que realize limpeza 
e manutenção do mesmo.

Carlos Wagner Januário Garcia

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, para que através do setor competente 
determine os devidos reparos no entroncamento da Rua 
Lineu Prestes com a Rua Domiciano Santana onde existe 
um buraco no leito carroçável da via colocando em risco a 
segurança do trânsito e possíveis danos nos veículos que 
por ali trafegam, inclusive as viaturas da Polícia Militar 
que adentram o pátio do 53º BPM/I.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, para que através do setor competente 
determine os devidos reparos no cruzamento da Avenida 
Pinheiro Machado com a Rua Arandu onde existe alguns 
buracos no leito carroçável da via colocando em risco a 
segurança do trânsito e possíveis danos nos veículos que 
por ali trafegam diariamente.

Hidalgo André de Freitas

-Para que através do Setor Competente, possa 
providenciar a colocação de Placa sinalizando o nome 
da Rua Irmãos Antonangello, tendo em vista a dificuldade 
apresentada por moradores que ali residem e tanto 
necessitam. Vale destacar, que em nosso município 
muitas vias estão sem a devida sinalização, aproveito 
para Requerer a Vossa Excelência que realize um 
levantamento junto ao Setor Competente para que essas 
vias que estão sem a devida sinalização recebam as 
devidas placas com os respectivos nomes.

-Para que interceda junto ao setor competente no 
sentido de providenciar a INSTALAÇÃO DE REDUTORES 
DE VELOCIDADE na Rua Milton Branco no São Rogério 
II, devido a grande movimentação. O fluxo de veículos 
no local é muito grande, sendo importante a presente 
indicação que tem por objetivo evitar a ocorrência 
de acidentes naquela localidade. A população está 
vulnerável a sofrer acidentes, inclusive 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. 
Portanto queremos resguardar e preservar a segurança e 
a integridade física de todos os moradores, principalmente 
de crianças e idosos. A presente indicação tem por objetivo 
evitar a ocorrência de acidentes bem como evitar que 
acidentes com maiores proporções venham acontecer.

-Para que interceda junto ao setor competente no 
sentido de providenciar o Corte ou a Poda das Árvores 
existente em frente a CLÍNICA VETERINÁRIA DA 
PREFEITURA localizada na Rua Semi Jubram – Bairro 
Paraíso. Segundo os moradores, os galhos estão batendo 
no poste, e podem causar um curto circuito, queima da 
lâmpada do poste, além do prejuízo aos moradores que 
residem na proximidade. Vale destacar que diversos 
moradores já se dirigiram até a Prefeitura para solicitar 
providências mais até o momento nada foi resolvido, 
sendo que a Prefeitura informa que a responsabilidade 
é da CPFL e a CPFL afirma que a responsabilidade é da 
Prefeitura, ficando os moradores das proximidades sem 
resposta concretas, e com medo de que algo pior possa 
ocorrer.

-Para que interceda junto ao setor competente no 
sentido de verificar a possibilidade da Construção nos 
Bairro Água Branca 1 e 2 a construção de uma Praça 
(MIRANTE), pois no local, existe um terreno próximo a 
Igreja Congregação Cristã, sem utilização, apenas com 
mato alto, onde vários bichos peçonhentos aparecem nas 
casas dos moradores que ali residem, que poderia ser 
utilizado. Vale destacar que poderia ser inclusive uma 
atração turística para nossa cidade, ressaltando a vista 
que esse local tem para nossa cidade. Tal sugestão, foi 
de um morador do Bairro, Sr. Gilson Monte.

-Para que interceda junto ao setor competente no 
sentido de providenciar a INSTALAÇÃO DE REDUTORES 
DE VELOCIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM 
URGÊNCIA na Avenida Salim Antônio Curiatti, devido 
a grande movimentação de veículos e pedestres que 
por ali trafegam. O fluxo de veículos no local é muito 
grande, sendo importante a presente indicação que tem 
por objetivo evitar a ocorrência de acidentes naquela 
localidade. A população está vulnerável a sofrer acidentes, 
inclusive graves, pela falta de sinalização adequada, 
uma vez que os veículos trafegam em alta velocidade no 
trecho acima apontado, não havendo indicativos para a 
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redução de velocidade. Portanto queremos resguardar 
e preservar a segurança e a integridade física de todos 
os moradores, principalmente de crianças e idosos. A 
presente indicação tem por objetivo evitar a ocorrência de 
acidentes bem como evitar que acidentes com maiores 
proporções venham acontecer.

-Para que interceda junto ao setor competente no 
sentido de providenciar a INSTALAÇÃO DE REDUTORES 
DE VELOCIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM 
URGÊNCIA na Rua Josefa Amicci - RECANTO DA VÓ 
PEPINA , devido a grande movimentação de veículos e 
pedestres que por ali trafegam. O fluxo de veículos no local 
é muito grande, sendo importante a presente indicação que 
tem por objetivo evitar a ocorrência de acidentes naquela 
localidade. A população está vulnerável a sofrer acidentes, 
inclusive 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. Portanto queremos resguardar 
e preservar a segurança e a integridade física de todos 
os moradores, principalmente de crianças e idosos. A 
presente indicação tem por objetivo evitar a ocorrência de 
acidentes bem como evitar que acidentes com maiores 
proporções venham acontecer.

-para que interceda junto ao setor competente no 
sentido de providenciar a INSTALAÇÃO DE REDUTORES 
DE VELOCIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM 
URGÊNCIA nas Ruas São João Evangelista – Jardim 
Vera Cruz e na Rua Carvalho Pinto – Vila Jardim, devido 
a grande movimentação de veículos e pedestres que 
por ali trafegam. O fluxo de veículos no local é muito 
grande, sendo importante a presente indicação que tem 
por objetivo evitar a ocorrência de acidentes naquela 
localidade. A população está vulnerável a sofrer acidentes, 
inclusive 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. Portanto queremos resguardar 
e preservar a segurança e a integridade física de todos 
os moradores, principalmente de crianças e idosos. A 
presente indicação tem por objetivo evitar a ocorrência de 
acidentes bem como evitar que acidentes com maiores 
proporções venham acontecer.

-Para que interceda junto ao setor competente no 
sentido de providenciar a LIMPEZA ADEQUADA no bueiro 
localizado na Avenida Major Rangel, próximo ao número 

27, em frente ao Campo de Bocha. Vale ressaltar que em 
dias de chuva, fica jorrando esgoto deste local, e nos dias 
de calor o cheiro é insuportável segundo reclamações de 
diversos moradores.

-Para que através do Setor Competente, POSSA 
PROVIDENCIAR A LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES 
EXISTENTES EM NOSSO MUNICÍPIO, tendo em vista 
diversas reclamações de moradores em diversos Bairros 
de nossa cidade.  Essa ação governamental se justifica 
em vista do mato alto no local, bem como da reclamação 
de vários moradores, informando inclusive da proliferação 
de animais peçonhentos. A permanência de matagais 
às margens de vias publica, nas áreas municipais, bem 
como, em terrenos baldios, vem causando transtorno as 
pessoas que convivem nestas imediações, sobretudo, 
trata-se de um problema de saúde pública.

-Para que através do Setor Competente, VERIFIQUE 
a POSSIBILIDADE:  1 - Implantação de Caixa Coletoras 
de Lixo que poderão ser espalhadas nos diversos bairros 
de nosso município evitando que lixo seja jogado de 
qualquer forma nas ruas e principalmente em terrenos 
abandonados; 2 - Limpeza de Calçadas e retiradas de 
entulhos e obstáculos dessas calçadas. Um exemplo 
é na Rua Carvalho Pinto principalmente no horário de 
saída das escolas, todas as crianças andam pela Rua 
pois não tem calçadas na via. 3- Seja realizada uma 
fiscalização adequada e efetiva quanto ao cumprimento 
da Lei Municipal relacionada a Manutenção e Limpeza de 
Terrenos Particulares. Destaco que os bairros de nossa 
cidade se encontram em péssimo estado de conservação, 
com muito mato alto, lixo, restos de construção, restos 
de móveis e pneus. Os moradores da Vila Jardim pedem 
uma atenção especial, tendo em vista ser um direito de 
cada ter um serviço adequado prestado pelo município.

-Para que através do Setor Competente, possa verificar 
em relação a um problema que já ocorre a alguns anos e 
os Moradores pedem que providências sejam tomadas. 
Na Rua Nicanor Garcia na altura do número 178, existe 
um sério problema com esgoto. Segundo os moradores 
que residem nas proximidades as casas do quarteirão 
inteiro têm problemas de esgoto vazando ou voltando que 
nunca foi solucionado. Reclamam também que nesse 
quarteirão quanto a queda d'água, pois o nível do asfalto 
foi muito mal feito e a água acaba empossando toda 
na esquina, virando Criadouro de Mosquito da Dengue. 
Destaco que a moradora que reside no número178 da 
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respectiva Rua tem que suportar o mal cheiro da água 
parada e a infestação de mosquitos dentro da sua 
residência, além do muro que fica todo nojento da água 
que espirra e dos pedestres que vivem tomando banho 
de água contaminada pois os carros passam correndo 
na poça que se forma jogando essa água suja direto nos 
pedestres que dessa via se utilizam. Requer providências 
com urgência.

-Para que através do Setor Competente, Secretaria 
de Meio Ambiente estude a Criação de Um Programa 
de Reflorestamento Municipal, se iniciando pelo 
Reflorestamento DO PARQUE TEREZINHA DE FREITAS 
localizado entre os Bairros Jardim Europa 2 e Camargo.  
Aproveito também para solicitar o que seja realizada a 
desobstrução do córrego lá existente. Vale destacar que 
existem muitas áreas degradas em nosso município, 
algumas com erosões bem avançadas. Como uma forma 
de amenizar tal problemas, que estude a possibilidade de 
efetuar o plantio de árvores nesses locais com erosões.

-Para que através do Setor Competente, tome as 
devidas providências quando tais reclamações de 
munícipe, quando as Calçadas em torno da Creche 
Santa Elizabeth. Vale destacar que diversos acidentes 
vêm ocorrendo a anos no local, devido a real situação 
dessas calçadas, com idosos, mães com crianças no 
colo, que precisam transitar pela Rua devido à péssima 
condição dessas calçadas que se encontram intransitável. 
Segundo uma munícipe relatou em sua rede Social, seu 
pai de 85 anos foi vítima dessa irresponsabilidade e total 
descaso com a população, pois ao tentar transitar pela 
calçada, caiu nos buracos em meio as pedras soltas da 
calçada, vindo a ocasionar um corte profundo na cabeça 
precisando ser levado às pressas até o Pronto Socorro 
local. Vale destacar que o problema é antigo, e até o 
momento ninguém se quer se preocupou em realizar 
reparos para que tal problema fosse relacionado. Solicito 
que providências sejam tomadas com urgência, para que 
mais acidentes, ou algo pior não venham a ocorrer.

-Para que através do Setor Competente, tome 
as devidas providências para a INSTALAÇÃO DE 
BLOQUEADORES DE CONCRETO iguais em frente a 
Empresa Maré no início do retorno da Empresa Figueiredo 
passagem que interliga centro, aos Bairros São Rogério, 
Presidencial, Santa Mônica e Duílio Gambini. Vale 
destacar que diversos condutores irresponsáveis cortam 
para a esquerda na CONTRA MÃO usando como atalho 

aos bairros citados acima. Tal problema é antigo, e até 
o momento ninguém se quer se preocupou para que tal 
problema fosse solucionado. Solicito que providências 
sejam tomadas com urgência, para que acidentes, 
ou algo pior não venham a ocorrer por descaso dessa 
municipalidade.

Jairo Alves de Azevedo

-Novamente indico para que através do Departamento 
competente DEMUTRAN (Departamento Municipal de 
Trânsito) analise a possibilidade de instalar um redutor 
de velocidade (LOMBADA) na Rua Teodomiro Garcia, 
no Bairro Plimec, próximo ao nº 49, pois os moradores 
e pedestres que transitam pelo local estão sentindo 
insegurança por conta da velocidade que os veículos 
transitam pela mesma, visto que no local já aconteceram 
vários acidentes. Solicito, também, ao departamento 
competente que ao menos nos dê um parecer sobre essa 
situação, pois esse vereador já fez várias indicações 
sobre o assunto.

-Solicito para que através do Departamento 
competente Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
providencie a manutenção adequada na estrada Av. 
Santa Bárbara (ESTRADA DEFRONTE AO ESTANDE DE 
TIROS), pois a mesma encontra-se de forma intransitável. 
Solicito, também, para que o órgão competente analise a 
possibilidade de jogar cascalhos ou outro material que de 
alguma forma sirva para que a manutenção da referida 
avenida seja mais duradoura.

Leonardo Pires Ripoli

- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, através do setor responsável, a 
instalação de placas de sinalização, e faixas de pedestre, 
no cruzamento das ruas Diamantino Ferreira Inocêncio X 
Tonico Boava, na Vila São João.

Em visita ao local, e contato com moradores, 
constatamos o risco do referido cruzamento, que por conta 
da falta de sinalização, não se sabe qual a preferencial. 
Pedimos urgência nessa questão.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, através do setor responsável, a 
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instalação de placas de sinalização, e faixas de pedestre, 
no cruzamento da Travessa São Judas X Rua São 
Cristóvão, no Bairro São Judas. Em visita ao local, e 
contato com moradores, constatamos o risco do referido 
cruzamento, que por conta da falta de sinalização, não 
se sabe qual a preferencial. Pedimos urgência nessa 
questão.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, através do setor responsável, a 
construção de uma rotatória e instalação de placas de 
sinalização no cruzamento das ruas Suzana Garcia 
Ferreira X Professora Maria José de Araújo X Rua José 
Salgado Souza, na Vila Operária. São ruas de grande 
movimento, mas com a falta de sinalização, está muito 
confuso o tráfego no local, elevando o risco de acidentes. 
Pedimos urgência nessa questão.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, através do setor responsável, a 
construção de uma rotatória e instalação de placas 
de sinalização no cruzamento das ruas João Cruz X 
Cabo Domingos Ferreira X Antônio de Jesus, no Jd. 
Presidencial. São ruas de grande movimento, mas com a 
falta de sinalização, está muito confuso o tráfego no local, 
elevando o risco de acidentes.  Pedimos urgência nessa 
questão.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, junto ao setor competente, após um 
estudo técnico, a criação e/ou construção de um "Food 
Park" em Avaré.  Consiste em um espaço amplo, ao ar 
livre e estruturado (banheiros, água e energia), onde 
os conhecidos food trucks (veículos, trailers e vans 
adaptados com cozinhas completas) que produzem e 
servem ali mesmo preparos variados, estariam todos 
reunidos. Em recente contato com proprietários de trailers 
de nosso município, nos relataram algumas dificuldades 
encontradas, por conta de não terem um local realmente 
estruturado para trabalharem.  Seria uma ótima opção 
para nossa população, que encontraria em um só espaço, 
uma variedade de alimentação, aquecendo a economia 
local.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal, que junto ao Comutran, após um 

estudo técnico, a viabilidade da instalação de lombadas e 
também placas de velocidade na Rua Saul Bertolacini, no 
Bairro Santa Elizabeth. Estive presente no local, conversei 
com moradores, e constatei que veículos transitam em 
alta velocidade.  No local existe uma praça, uma creche 
e também uma igreja, por isso existe um grande fluxo 
de veículos, e também pedestres, elevando o risco de 
acidentes. REITERAMOS, e pedimos urgência nessa 
questão novamente.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao 
Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, Prefeito Municipal, após um estudo técnico, a 
possibilidade da instalação de redutores de velocidade, e/
ou lombadas na extensão da Avenida da Constelação, no 
Bairro Costa Azul, com preferência defronte a EMEB Profª 
Celina Villela Duarte Bruno. Além disso, os munícipes 
solicitam faixas de sinalização e placas de velocidade, 
proporcionando maior segurança aos alunos da escola 
e moradores locais.  REITERAMOS, e pedimos urgência 
nessa questão novamente.

Magno Greguer

- por meio do setor competente, para que estude a 
possibilidade de realizar o asfalto na Avenida Salim 
Antonio Curiati, Bairro Braz 2.  Justifica-se a propositura, 
solicitação antiga dos moradores e usuários do local, 
avenida utilizada como saída principal por vários bairros 
da cidade.

-por meio do setor competente, para que realize a 
pintura de faixas de pedestre, dos pares, colocação 
de placas de sinalização se necessário e a colocação 
de caixotes menores no início da rua Santos Dumont 
(centro Bairro) para que veículos e motocicletas possam 
reduzir a velocidade, preservando a integridade física dos 
motoristas e pedestres.  Justifica-se a propositura, local 
muito utilizado por estudantes de vários bairros, além de 
um trânsito muito complicado.  Cientifique-se o Sr. Fogaça 
proprietário do Bar ¨O REI DO TORRESMO¨, início da rua 
Santos Dumont.

Moacir de Lima

-para que através do Departamento competente, 
providencie a instalação de LOMBADA na Rua Fernando 
Miras Melenchon próximo ao número 75 – Bairro: “Jardim 
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Presidencial”, tendo em vista que muitos motoristas 
irresponsáveis trafegam em alta velocidade naquela via 
pública, podendo provocar acidentes com vítimas fatais.

-para que através do Departamento competente, 
providencie em caráter de URGÊNCIA a limpeza de mato 
alto no terreno baldio localizado na Rua Zico de Castro 
próximo ao numero 700, pois está havendo a proliferação 
de bichos peçonhentos naquele local, podendo colocar em 
risco à vida de pessoas que residem naquela redondeza.

-para que através do Departamento competente, 
providencie o conserto e nivelamento da calçada (passeio 
público) no trecho que compreende na Av. Paranapanema, 
defronte à Creche Santa Elizabeth, visto que o referido 
local é bem movimentado e o desnível já acarretou 
acidentes com idosos que transitam por aquele lugar

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento do Senhor APARECIDO 
TEODORO, ocorrido em Avaré, no dia 24 de novembro 
do corrente.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor ANTONIO 
LUIZ TROMBETA, ocorrido em Avaré, no dia 23 de 
novembro do corrente.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento da Senhora BENEDITA 
APARECIDA LEME RODRIGUES, ocorrido em Avaré, no 
dia 22 de novembro do corrente.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora NEUSA 
INACIO, ocorrido em Avaré, no dia 24 de novembro do 
corrente.  

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor ERIC 
HENRIQUE CARDOSO, ocorrido em Avaré, no dia 23 de 
novembro do corrente. 

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ PIRES, 
ocorrido em Avaré, no dia 26 de novembro do corrente.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor ISRAEL 
BENEDITO ALVES, ocorrido em Avaré, no dia 25 de 
novembro do corrente.

-, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento da Senhora MAGDA 
CRISTINA ALVES FERNANDES, ocorrido em Avaré, no 
dia 29 de novembro do corrente.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JAYME 
SANCHES, ocorrido em Avaré, no dia        25 de novembro 
do corrente.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor AÉRCIO 
ALENCAR, ocorrido em Avaré, no dia    25 de novembro 
do corrente.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor NATAL 
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, ocorrido em 
Avaré, no dia 25 de novembro do corrente.

Flavio Eduardo Zandoná- Presidente

- que seja oficiado à Secretária Municipal de Cultura, 
Sra Isabel Cardoso para que a mesma envie a esta Casa 
de Leis a relatório do impacto econômico e da geração de 
empregos diretos e indiretos, das pessoas que prestaram 
serviços no evento Vacina Cultural, a chamada economia 
criativa.

-que seja oficiado à Secretária Municipal de Cultura. 
Sra Isabel Cardoso, para que a mesma envie a esta Casa 
de Leis a Prestação de Contas do Evento Vacina Cultural.

-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS 
E PARABENIZAÇÕES à ACIA – Associação Comercial 
Industrial e Agropecuária de Avaré, pela realização da 
sua Campanha de Natal que pelo segundo ano injetará 
na economia local 100 mil reais em vales-compra, além 
de ser um fomento e chamativo para o comércio local 
regionalmente.

-que seja oficiado ao Secretário Municipal de Turismo. Sr 
MárcioDanilo dos Santos, para que estude a possibilidade 
de juntamente com o Secretário de Agricultura, Ronaldo 
Villas Boas, realizar um cadastramento das pontes 
rurais, como exemplo Ponte Inglesa, situada no bairro 
rural Andrada e Silvam e que pode se tornar um atrativo 
turístico.

-que seja oficiado à Secretária Municipal de Cultura, 
Sra Isabel Cardoso, para que a mesma informe esta Casa 
de Leis se existe algum funcionário comissionado ou 
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estagiário prestando serviços na Feira do Livro Popular, 
seja em horário de expediente ou não, e que informe 
qual a contrapartida da organização da Feira para a 
sua realização com o apoio da Prefeitura e da Pasta da 
Cultura.

Adalgisa Lopes Ward

- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal 
da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, reiterando o Requerimento nº 956/2021 de 
20 de setembro de 2021 sem resposta até a presente 
data, para que informe a esta Casa de Leis.

O Município da Estância Turística de Avaré possui 
estudos de Avaliação da Segurança de todas as Escolas 
e Centros de Saúde atualizados conforme a Lei nº 
120608/2012 sobre ao que dispõe em seu artigo 8º?   
Solicito a Avaliação da Segurança das Escolas e Centros 
de Saúde para conhecimento, verificação e análise.

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré e Secretaria Municipal da 
Educação, para que informe esta Casa de Leis sobre:  
Qual a previsão da Reforma Geral da CEI Professora 
Maria Lúcia B. Rodrigues – Creche Malu que está 
necessitando de reparos urgentes?  Considerando que, 
essa vereadora esteve na creche no dia 25 de novembro 
e detectou uma série de problemas estruturais que 
dificultam o acesso das crianças e funcionários no prédio, 
que são:  • Prédio com beiral do telhado deteriorado 
correndo risco de acidentes;  • Madeiramento pendurado 
no beiral do telhado; •  Fezes de pombo espalhados 
na entrada da escola; • Pombos e urubus entram no 
telhado em grande quantidade, danificando o telhado; • 
Paredes sujas pelos pombos; • Pátio correndo risco de 
cair, impedindo crianças, professores e funcionários de 
utilizá-lo;  • Brinquedos do parquinho infantil apresentam 
sinais de deterioração e ferrugem;  • Forro de madeira 
caindo;  • Portas • enferrujadas com aspecto de 
desleixo;  • Caixa d’água danificada, deixando todos sem 
água na creche e a diretora todos os dias tem que sair em 
busca de água;  • Fios soltos no telhado.  Nesse 
contexto apresentado acima, solicito providência urgente 
em relação à reforma da Creche com risco de quedas de 
detritos, podendo ocasionar acidentes, como podemos 

observar nas fotos em anexo.  Comentado pela vereadora 
Professora Adalgisa Ward na Sessão Ordinária do dia 29 
de novembro na palavra livre com a apresentação das 
fotos.

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré e COMUTRAN – Conselho 
Municipal de Trânsito, reiterando o Requerimento nº 
498/2021 de 24 de maio de 2021 até a presente data 
sem resposta, para que nos informe:  Existe algum 
planejamento para colocar vagas de portadores de 
deficiência e idosos em frente da Clínica de Fisioterapia 
na Rua Espírito Santo/Bairro Santana nº 984?

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré e Empresa Rápido Luxo 
Campinas, para que informe esta Casa de Leis, sobre 
o retorno das linhas dos ônibus circular de nossa 
cidade:  Quando será regularizada as linhas dos ônibus 
circulares em nossa cidade?  Qual a razão da demora 
na regularização dos ônibus circulares nos bairros?  
Considerando que, com o retorno das atividades, voltas 
às aulas, etc, munícipes solicitam que regularize a 
circulação das linhas de todos os bairros. Essa vereadora 
foi procurada por alunos que estão sentindo dificuldades 
de retornar aos seus lares em razão do horário das linhas 
de ônibus circulares que mudou durante o período de 
Pandemia.

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré e Secretaria Municipal de 
Turismo, para que nos informe:  Existe algum Projeto em 
andamento para revitalizar os imóveis históricos de nossa 
cidade, que permanecem em estado de abandono?  
Se positivo, quais são os projetos?  Considerando 
que, os prédios históricos de uma cidade refletem as 
características sobre a história do local e o modo de 
vida de seus habitantes.  A destruição e o abandono 
destes prédios, significa o esquecimento de parte de 
nossa identidade cultural, nunca deve ser deixado de 
lado a preservação do Patrimônio Histórico. Portanto 
é necessário reconhecer a importância do Patrimônio 
Histórico e sua preservação, principalmente nossa cidade 
que tem o título de Estância Turística.
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Carlos Wagner Januário Garcia

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e 
dispensadas as formalidades regimentais,  para que o 
Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré 
informe a esta Casa de Leis o motivo da demora em 
reconstruir a ponte de madeira na no entorno do lago do 
Horto Florestal que há aproximadamente três meses está 
em manutenção e colocando em risco a segurança das 
pessoas que frequentam o local, uma vez que crianças já 
foram vistas atravessando sobre os três palanques que 
foram colocados como base da nova ponte a ser instalada.

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e 
dispensadas as formalidades regimentais,  para que o Sr. 
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré informe 
a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de criar um 
projeto visando a castração das capivaras que vivem no 
Horto Municipal visando o controle na reprodução desses 
animais, o que de fato diminui o risco da contaminação 
pela febre maculosa que é transmitida pelo carrapato que 
habita nesses animais. Esclareço que a  Associação dos 
Médicos Veterinários e Zootecnistas de Avaré e Região 
através do seu Presidente Dr Felipe Lotito, se propõe a 
realizar tais cirurgias sem nenhum custo para o município 
contanto que haja o devido apoio da Prefeitura Municipal, 
Polícia Ambiental e demais órgãos para o trabalho de 
captura dos animais.

Hidalgo André de Freitas

-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal e 
o Secretário Municipal de Saúde de Avaré, Roslindo 
Machado, para que INFORME COM URGÊNCIA a 
essa Casa de Leis  1 - QUAL PROJETO EXISTENTE 
A APOIO E DE QUE FORMA ESTÁ SENDO FEITO, O 
ATENDIMENTO AOS AUTISTAS EM AVARÉ?  2 - O 
MUNICÍPIO DISPÕE DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, 
PSICÓLOGA, FONOAUDIÓLOGA, NEUROPEDIATRA, 
ESPECIALIZADOS EM AUTISMO?   3 - QUAL CAMINHO, 
HOJE UMA CRIANÇA COM INDÍCIOS DE AUTISMO, 
TEM A PROSSEGUIR NO MUNICÍPIO DE AVARÉ?

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, Prefeito Municipal QUE PROVIDENCIE 
COM URGÊNCIA atendendo as reclamações dos 
Feirantes Municipais, Frequentadores das Feiras Livres 
e moradores que residem nas proximidades troca do 

Banheiro Fornecido pela Prefeitura, tendo em vista que o 
mesmo não possui mínimas condições de uso, diversos 
problemas estruturais, vazamentos de água, constantes, 
falta de iluminação, portas que não fecham, além do 
cheiro insuportável. Destaco que este vereador em 
Sessões anteriores apresentou diversas fotos e vídeos da 
real situação que esses banheiros se encontram.  Solicito 
providências o mais breve possível, em atendimento 
principalmente aos feirantes, frequentadores e moradores 
que residem nessa proximidade.

-que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal e 
também ao Sr.  Secretário Municipal de Meio Ambiente 
de Avaré, Sr. Judésio Borges para que INFORME 
A ESSA CASA DE LEIS:Várias são as reclamações 
de moradores e frequentadores do Horto Municipal 
quanto à conservação do Espaço pelo município, que 
segundo os mesmos moradores é péssima. Gostaria de 
informações relacionadas à PONTE QUEBRADA, que até 
o momento não foi consertada, sendo que este vereador 
em sessões anteriores questionou o Sr. Secretário em 
relação ao mesmo assunto. Solicito também que informe 
a este vereador, se existe algum projeto de iluminação 
para aquela área em andamento, como também quanto 
a conservação do Parquinho Infantil, que também 
esse vereador apresentou e questionou o estado dos 
brinquedos existentes no local, que poderiam ocasionar 
acidentes com crianças. Quais providências foram, estão 
sendo ou serão tomadas quanto as capivaras que existem 
as margens do lago?

-Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos 
VOTOS DE PARABENIZAÇÕES E APLAUSOS a UNA 
– UNIÃO NEGRA AVAREENSE pela realização da 
Homenagem PLACA MARIO GOMES TIMÓTEO as 
personalidades pelo trabalho em prol da Comunidade 
Negra Avareense realizada no dia 26 de novembro de 
2021.  Foram homenageados VANIA MARIA MORAES 
ALVES, JOSÉ VASCONCELO DE ARAÚJO SILVA 
(SALIM) E SEBASTIÃO FRANCELINO DA CRUZ. Evento 
de extrema importância em nosso município que realmente 
destaca personalidades que valorizam a Comunidade 
Negra Avareense, três exemplos de seres humanos, 
pessoas integras, que lutam por todos que necessitam 
e precisam. Que esse evento, possa ser realizado por 
muitos e muitos anos em nosso município reconhecendo 
sim o trabalho de pessoas que se preocupam de verdade 
em valorizar a comunidade negra avareense, por isso 
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o nome forte, guerreiro e batalhador dessa sigla UNA - 
UNIÃO NEGRA AVAREENSE. MEUS PARABÉNS.

Jairo Alves de Azevedo

- Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos 
“VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” ao 
“ TIME DO AMERICA”  Através do JOSÉ ROBERTO E 
TODA DIRETORIA.  Para que seja parabenizado o mesmo 
pelo resultado favorável de 2x1, se consagrando campeão 
do campeonato municipal do ano de 2017 realizado 
em 2021, o mesmo não foi realizado anteriormente 
na data esperada em 2017, pois o município de Avaré 
não tinha nenhum campo apto a realização do jogo, o 
mesmo foi realizado no campo São Paulo Futebol Clube 
(SÃOPAULÃO), a final do campeonato que aconteceu no 
último domingo dia 28-11-2021, teve como protagonistas 
os times PONTE PRETA e AMÉRICA.

-Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos 
“VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” ao “ 
PONTE PRETA”  Através do REGINALDO (NAL) E TODA 
DIRETORIA. Para que seja parabenizado o mesmo pela 
importante participação na disputa final pelo campeonato 
municipal do ano de 2017, se consagrando vice-campeão 
do campeonato municipal do ano de 2017 realizado 
em 2021, o mesmo não foi realizado anteriormente 
na data esperada em 2017, pois o município de Avaré 
não tinha nenhum campo apto à realização do jogo, o 
mesmo foi realizado no campo São Paulo Futebol Clube 
(SÃOPAULÃO), a final do campeonato que aconteceu no 
último domingo dia 28-11-2021, teve como protagonistas 
os times PONTE PRETA e AMÉRICA.

-Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos 
“VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” ao 
MARCELO CASTRO (SABUGUINHO). Para que seja 
parabenizado o mesmo pelos trabalhos realizados na 
cidade de Avaré e na Região, pois o repórter Marcelo 
Castro (SABUGUINHO) realiza entrevistas e transmissões 
nos principais eventos realizados em Avaré e em outras 
cidades da região sempre levando em primeira mão 
as notícias a população.  O repórter citado acima mais 
uma vez esteve ao lado do esporte em Avaré fazendo a 
cobertura completa da final do campeonato municipal de 
2017 realizado em 2021 no campo do São Paulo Futebol 
Clube (SÃOPAULÃO).

COMO DIZ O REPORTER EM SUAS PROPRIAS 

PALAVRAS “O REPORTER CARRAPATO SEMPRE EM 
CIMA DO FATO”

-Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos 
“VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” a 
“SECRETARIA DE ESPORTES”  Através da secretária 
de esportes Andreia Carvalheira.   Para que seja 
parabenizada pela realização do campeonato municipal 
do ano de 2017, o mesmo não foi realizado anteriormente 
na dada esperada em 2017,  pois  o município de Avaré 
não tinha nenhum campo apto a realização do jogo, o 
mesmo foi realizado no campo são Paulo Futebol Clube 
(SÃOPAULÃO), a final do campeonato que aconteceu no 
último domingo dia 28-11-2021, teve como protagonistas 
os times PONTE PRETA e AMÉRICA tendo resultado 
favorável de 2x1 para o AMÉRICA que se consagrou 
campeão do campeonato municipal de 2017 no ano de 
2021.

-que sejam oficiados o órgão competente 
(SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS) para que 
analise a possibilidade de fazer a instalação de braços 
de luz e lâmpadas na praça JOSÉ DA CUNHA RIBEIRO 
mesma localizada na Rua das Camélias no Bairro Alto 
da Colina, a Praça encontra-se sem iluminação nenhuma 
sendo palco de bagunças e aglomerações de usuários 
de drogas. Os moradores que residem de fronte a praça 
citada acima querem cuidar e desfrutar da mesma, até 
mesmo ajudando para que as pessoas que estão indo 
até o local para “BAGUNÇAR” se depare com um lugar 
familiar de respeito e de lazer.

Luiz Claudio da Costa

- de autoria do VEREADOR LUIZ CLÁUDIO DA 
COSTA, que seja oficiado o EXCELENTÍSSIMO 
PREFEITO MUNICIPAL, a solicitação para que lhe informe 
a esta Casa de Leis, a possibilidade de CANCELAR 
AS FESTIVIDADES REFERENTE AO CARNAVAL DO 
ANO DE 2022, NA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ.  
Justificativa: Uma das inúmeras razões, seria pelo luto 
as famílias que perderam seus entes queridos em virtude 
da pandemia COVID-19, tendo em vista, que, em nosso 
Município registrou-se a triste marca de 280 (duzentos 
e oitenta) mortos até o presente momento.  Todavia, 
apesar do avanço da vacinação contra a Covid-19 e a 
redução significativas dos níveis de internação e morte 
pela doença, o cancelamento é medida que se impõe 
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para evitar as aglomerações, pois “não podemos mais 
correr riscos” para não retroceder aos patamares de alta 
contaminação, como aconteceu num passado recente, 
principalmente em dias festivos, e a pior fase da doença 
decorreu nesse ano.

-de Autoria do Vereador LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, 
que seja oficiado o Excelentíssimo Prefeito Municipal 
da Estância Turística de Avaré, para que através do 
setor competente da Municipalidade, mais precisamente 
a Secretaria Municipal da Cultura, para que estude 
a possibilidade de viabilizar um evento cultural, com 
apresentação musical presencial para os 58 (cinquenta 
e oito) aos acolhidos da nobre Fundação Padre Emilio 
Immos, tendo em vista, as imensas dificuldades dos 
acolhidos em comparecer a eventos culturais, levando-
se em conta a logística e a distância da instituição aos 
locais de apresentação de eventos culturais do nosso 
Município. Justificativa: Justifica-se o presente, como uma 
das razões, a de promover ainda mais inclusão social aos 
acolhidos da referida Fundação.

-de autoria do VEREADOR LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, 
que seja oficiado a COMPANHIA DE SANEAMENTO 
BÁSICO – SABESP DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
através de seu representante legal no Município, para que 
tomem as providências imediata no sentido de reparar o 
vazamento de esgoto que compõe a Estação Elevatória 
de Esgoto – da VILA OPERÁRIA, está atravessando 
a estrada destino Bairros adjacentes, bem como o 
Bairros dos Rochas.  Justificativa: Segundo relatos dos 
moradores do Bairro do Bairros dos Rochas, que utilizam 
a via, o vazamento está prejudicando de sobremaneira 
a rotina dos moradores daquela localidade da Cidade, 
principalmente no tocante ao cheiro insuportável de 
esgoto a céu aberto. Requeiro, ainda, as informações 
pertinentes ao caso, bem como, quais as medidas que 
serão tomadas pela Empresa para sanar em definitivo o 
vazamento em questão.

Magno Greguer

-que seja oficiado o Departamento Municipal de 
Trânsito ( DEMUTRAN ) para que instale um redutor de 
velocidade ou lombadas na rua Osvaldo Brito Benedette, 
no Bairro Brabância,  nas proximidades do número 93 e 
outra na proximidade da Casa de Materiais de Construção 
Brabância.

-que seja oficiado o Departamento Municipal de 
Trânsito ( DEMUTRAN ) para que instale um redutor de 
velocidade ou lombadas na Avenida  Paranapanema, nas 
proximidades do  número 290 Bairro Santa Elizabete, 
muitos carros e motos em alta velocidade. O local fica 
próximo a escola.

-que seja oficiado o Departamento Municipal de 
Trânsito ( DEMUTRAN ) para que instale uma faixa de 
pedestre na rua Osvaldo Brito Benedette, em frente ao 
numero 203, Bairro Brabância,  no local citado crianças 
e adultos estão acostumados a fazer a travessia da rua 
para ir as escolas e seus trabalhos, mas carros e motos 
passam em alta velocidade trazendo riscos para os 
pedestres.

Moacir de Lima

-seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que informe esta Casa de 
Leis se existe a possibilidade de abertura dos banheiros 
do Parque da CAIC se estender até à 21:00 hrs, uma vez, 
que o local e muito frequentado por munícipes os quais 
fazem caminhadas, utilizam a academia ao ar livre, levam 
seus filhos para brincarem no parquinho infantil, bem 
como os cidadãos da terceira idade que utilizam o espaço 
do carteado e para horas de lazer.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ MARIA 
DAS CHAGAS CAMARGO.
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Outros Atos

MUNICIPIO DE AVARE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ         
SAO PAULO 
46.634.168/0001-50
DECRETO  Nº 0006592/2021 
Data 02/12/2021 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

5.000,00
MANUTENÇÃO DO C.S.U- CENTRO SOCIAL URBANO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100200.2781330072556
449052000000

0001221
0111000

27.000,00
CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

330405.1545150032173
339039000000

0002162
0111000

TOTAL: 32.000,00

Suplementação: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil  reais )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

5.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0111000449052000000

100100.27122300821120001168

27.000,00
CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REF.DE ESP.ASSIST.SOC.
OBRAS E INSTALAÇÕES 0151000449051000000

330201.08244401611180002005

TOTAL: 32.000,00

DAYANE PAES SILVA
CONTADORA

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

E&&L Contabilidade Pública Eletrônica Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

15

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSexta-feira, 03 de dezembro de 2021 Ano V | Edição nº 1141

MUNICIPIO DE AVARE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ         
SAO PAULO 
46.634.168/0001-50
DECRETO  Nº 0006599/2021 
Data 03/12/2021 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

67.000,00
PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

100200.2781230072109
339039000000

0001196
0111000

TOTAL: 67.000,00

Suplementação: R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil  reais )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

67.000,00
REALIZACAO DA CORRIDA DE SAO SILVESTRE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA 0111000339039000000

100200.27812300723430001207

TOTAL: 67.000,00

DAYANE PAES SILVA
CONTADORA

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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