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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Encerramos o Ano Legislativo de 2004 com a certeza do dever cumprido e que
um trabalho profícuo foi realizado.
Foi um ano de muita dificuldade na vida político-administrativa de Jales,
principalmente porque perdemos o Prefeito José Antonio Caparroz, grande e respeitado
líder, a quem rendo homenagens, entregando este Relatório de Atividades da Câmara
Municipal à nossa população, dando divulgação e transparência aos atos do Poder
Legislativo.
Em todo o tempo que estivemos ocupando a Presidência da Câmara, buscamos
sempre melhorar as condições de trabalho dando apoio e suporte aos nossos Nobres
Vereadores para que pudessem melhor atender os anseios do nosso povo.
Realizamos uma ampla reforma no prédio da Câmara, com uma nova e completa
pintura. Novos veículos foram adquiridos e colocados à disposição dos nossos Edis,
oferecendo-lhes condições para que pudessem viajar em busca de recursos financeiros
para obras e serviços no sentido de melhorar as condições de vida da nossa comunidade,
principalmente dos mais humildes.
Como pode ser constatado no presente relatório, os Vereadores souberam priorizar
projetos que objetivaram acelerar o progresso e o desenvolvimento do Município,
beneficiando todos os jalesenses, em especial, os mais carentes.
Quero tornar público também que o apoio recebido de todos os funcionários do
Poder Legislativo foi fundamental para que pudéssemos realizar a contento o nosso
trabalho.
Finalmente, queremos agradecer a Deus pela oportunidade que nos concedeu de
dirigir o Poder Legislativo, onde trabalhamos com muito amor e dedicação, por nossa
querida Jales.
Deixo temporariamente a vida pública mas estarei sempre a disposição de todos,
dos mais abastados aos mais necessitados, para servi-los naquilo que me for possível,
sem isenção de ânimo e com total humildade, continuando a tradição herdada de meus
avós, a qual por certo transporá gerações por conta de seus descendentes.

Marcelo Antonio Berti Caparroz
- Presidente — 2 —

RELATÓRIO ANUAL DE 2.004
- Constituição da Mesa do exercício de 2.004.:
Presidentes: Hilário Pupim (de 01/01 a 19/02/2004)
Eng. José Eduardo Pinheiro Candeo (de 19/02 a 05/04/2004)
Marcelo Antonio Berti Caparroz (de 05/04 a 31/12/2004)
Vice-Presidente: Eng. José Eduardo Pinheiro Candeo
1º Secretários: Marcelo Antonio Berti Caparroz (de 01/01 até 05/04/2004)
Leomi Clóvis Nilsen Viola (de 12/04 até 31/12/2004)
2º Secretário: Irineu Rodrigues de Carvalho
- Constituição das Comissões Permanentes
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
- Presidente: Jediel Zacarias
- Relator: Flávio Prandi Franco
- Membro: Aracy de Oliveira Murari Cardozo
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
- Presidente: Alcides Benedito Ceciliano
- Relator: Wilson de Souza Negrão
- Membro: Rivelino Rodrigues
COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS
- Presidente: José Eduardo Pinheiro Candeo
- Relator: Claudir Aranda da Silva
- Membro: Rivelino Rodrigues
COMISSÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, TURISMO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Presidente: Jediel Zacarias
- Relator: Irineu Rodrigues de Carvalho
- Membro: Roberto Genari
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- Presidente: Claudir Aranda da Silva
- Relator: Aracy de Oliveira Murari Cardozo
- Membro: Wilson de Souza Negrão
COMISSÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
- Presidente: Irineu Rodrigues de Carvalho
- Relator: Jediel Zacarias
- Membro: Gilberto Alexandre de Moraes
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
- Presidente: Flávio Prandi Franco
- Relator: Wilson de Souza Negrão
- Membro: Leomi Clóvis Nilsen Viola
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
- Presidente: Claudir Aranda da Silva
- Relator: Leomi Clóvis Nilsen Viola
- Membro: José Eduardo Pinheiro Candeo
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Titulares: Marcelo Antonio Berti Caparroz
José Eduardo Pinheiro Candeo
Roberto Genari
Suplentes: Jediel Zacarias
Flávio Prandi Franco
Rivelino Rodrigues
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ALCIDES BENEDITO CECILIANO
(de 19/02 a 31/12/2004)
INDICAÇÕES
Nº130/2004 –

Nº131/2004 –

Nº162/2004 –

Nº163/2004 –

Nº177/2004 –

Nº206/2004 –

Que solicita do Executivo
a instalação de um
semáforo na confluência
da Rua 10 com a Rua 15.
Que solicita do Executivo
a construção de um
sarjetão na Rua Valdir
Lopes, esquina com a Rua
Projetada 23, no Distrito
Industrial 2, defronte à
Serralheria do Arlindo.
Que solicita do Executivo
a instalação de um
Parque Infantil, com todos
os equipamentos de lazer
possíveis, ao lado da
Creche do Conjunto
Habitacional “Dercílio
Joaquim de Carvalho”.
Que solicita do Executivo
a construção de um
sarjetão na Rua Thomas
Floriano, esquina com a
Rua Camapuã, no
Conjunto Habitacional
“Dercilio Joaquim de
Carvalho”.
Que solicita do Executivo
a doação de material
esportivo (bolas, rede e
uniformes) às equipes de
futebol
amador
cadastradas junto à
Secretaria Municipal de
Esportes.
Que solicita do Executivo
o asfaltamento do
prolongamento da Rua
Idair Lopes, via lateral ao
Aeroporto Municipal, no
trecho entre o Jardim
Municipal e a Rodovia
Euphly Jalles.

Edson Gomes, Deputado
Estadual, providências
junto
aos
órgãos
responsáveis no sentido
de que as intervenções
em área de preservação
permanente
sejam
diretamente autorizadas
pelas equipes técnicas
locais do DPRN, como
forma eficaz de se agilizar
os processos, evitando-se
prejuízos aos produtores
rurais.
- Subscrito pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

Que
requer
do
Excelentíssimo Senhor

Nº14/2004 –

Nº73/2004 –

Nº85/2004 –

MOÇÕES
Aplausos nº09/2004 - Ao Ilustríssimo
Senhor Capitão PM
Antonio Luiz Bazela,
Digníssimo Comandante
da 2ª Cia. do 16º BPM/I
da Polícia Militar de Jales
e a todos os seus
comandados,
pelo
competente trabalho de
policiamento realizado
durante a FACIP/2004.
- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.
Aplausos nº10/2004 – Ao Ilustríssimo
Senhor Doutor Pedro
Simão Rosa Vitoriano,
Digníssimo Delegado
Seccional de Polícia de
Jales e demais Delegados
de Polícia e Policiais
Civis de nosso Município,
pelo competente trabalho
de policiamento realizado
durante a FACIP/2004.
- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

Nº117/2004 –

Nº118/2004 –

Nº140/2004 –

Nº176/2004 –

Nº200/2004 –

REQUERIMENTOS
Nº89/2004 –

INDICAÇÕES

Nº201/2004 –

PROFª ARACY DE OLIVEIRA
MURARI CARDOZO

Que solicita do Executivo
providências visando a
limpeza do terreno
existente entre a Rua
João Pessoa e a Rodovia
Jarbas de Moraes, no
Conjunto Habitacional
JACB I.
Que solicita do Executivo
a criação de equipe do
Programa Saúde da
Família para atender a
população rural do
município.
Que solicita do Executivo
providências visando
determinar que os
caminhões-pipa
do
município molhem, pelo
menos duas vezes ao dia,
a Rua Arlindo Correa
Júnior,
no
Jardim
Eldorado.
Que solicita do Executivo
a instalação de calçada
no prolongamento da
Avenida da Integração,
proximidades da curva do
“S”.
Que solicita do Executivo
a instalação de um poste
de iluminação pública na
Rua Nove, quase na
confluência com a
Avenida da Integração,
nas proximidades do
Kumon.
Que solicita do Executivo
o encaminhamento à
Câmara Municipal de
Projeto de Lei que
disponha
sobre
a
oficialização do Hino de
Jales,
conforme
anteprojeto anexo à
Indicação.
Que solicita do Executivo
o encaminhamento à
Câmara Municipal de
Projeto de Lei que
disponha
sobre
a
antecipação
do
pagamento do 13º salário
às servidoras públicas
municipais gestantes,
conforme anteprojeto
anexo à Indicação.
Que solicita do Executivo
a
implantação
de
iluminação pública na
sequência da Rua Suécia,
até a altura do nº880, no
local conhecido como
Subida Preta.
Que solicita do Executivo
a realização de reparos no
leito carroçável da Rua
Suécia,
no
local
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Nº208/2004 –

Nº253/2004 –

Nº254/2004 –

conhecido como Subida
Preta, até a altura do
nº880.
Que solicita do Executivo
o encaminhamento para a
Câmara Municipal de
Projeto de Lei que
disponha
sobre
a
revalorização salarial dos
Auxiliares
de
Desenvolvimento Infantil,
bem como a transferência
dos mesmos para o
Quadro do Magistério da
Secretaria Municipal de
Educação, de acordo com
anteprojeto de lei anexo à
Indicação.
Que solicita do Executivo
a revisão dos índices
percentuais do adicional
de insalubridade pagos
aos servidores públicos
que prestam serviços no
Cemitério Municipal,
passando-os de 20% para
40%.
Que solicita do Executivo
providências para a
execução de operação
tapa-buracos e completa
limpeza
na
Rua
Amazonas.

Nº48/2004 –

REQUERIMENTOS
Nº19/2004 –

Nº35/2004 –

Nº36/2004 –

Que requer do Secretário
Municipal de Saúde, Dr.
Mauro Hatsuo Suetugo, a
remessa à Câmara
Municipal
da
manifestação
da
Secretaria Municipal de
Saúde sobre Projeto de
Lei propondo a criação de
Conselhos Gestores em
Unidades de Saúde.
Que requer do Executivo
e da Secretária Municipal
do Desenvolvimento e
Ação Social, para que
informem à Câmara
Municipal quais são os
principais entraves que
estão impedindo o
cadastramento e a
inclusão de novas famílias
no programa Bolsa
Família e sobre o número
de famílias jalesenses
beneficiadas e o valor
total dos benefícios pagos
às famílias cadastradas
pelos programas sociais
do governo federal, entre
os meses de dezembro/
2002 e fevereiro/2004.
Que requer do Presidente
do Poder Legislativo
providências
para
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Nº53/2004 –

Nº54/2004 –

autorizar e organizar a
realização de audiência
pública a fim de permitir a
ampla participação da
sociedade civil e das
entidades interessadas
em compor o Conselho
Municipal dos Diretos da
Criança
e
do
Adolescente, autorizando
também a utilização da
Tribuna Livre pelo
promotor público da
Infância e da Juventude,
para que o mesmo possa
esclarecer aos senhores
vereadores e à população
sobre a importância do
referido Conselho e sobre
o papel a ser desenvolvido
pelos conselheiros.
Que requer do Executivo
e do Secretário Municipal
de Saúde, informações
sobre os processos:
publicação do edital de
convocação das OSCIPs,
apresentação
das
propostas e várias
informações sobre a
contratação da empresa
Pedro Donizete dos
Santos Jales-ME, para
executar o Programa
Saúde da Família – PSF.
Requer
ainda
o
encaminhamento de
cópias do contrato
emergencial firmado entre
a Prefeitura e a referida
empresa e também do
contrato entre a Prefeitura
e a Santa Casa de
Misericórdia de Jales.
Que requer do Executivo
e da Secretária Municipal
do Desenvolvimento e
Promoção Social, várias
informações sobre o
convênio firmado entre a
Petrobrás S/A e a
Prefeitura Municipal de
Jales no valor de R$
100.000,00 no que diz
respeito ao repasse de
recursos às entidades,
prazos, providências para
liberação, entidades
responsáveis
pelos
projetos, valores, tipo de
aplicação financeira em
que estão depositados os
recursos ainda não
utilizados e o saldo
atualizado.
Que requer do Executivo
e da Secretária Municipal
do Desenvolvimento e
Promoção Social, para
que informem à Câmara

Nº55/2004 –

Nº62/2004 –

Nº80/2004 –

Nº88/2004 –

Municipal quais são os
valores efetivamente
transferidos ao Fundo
Municipal de Assistência
Social para execução de
programas voltados à
proteção social de famílias
carentes; em quais
programas
estão
aplicados os recursos e
quantas famílias estão
sendo beneficiadas por
esses programas.
Que requer do Executivo
e da Secretária Municipal
do Desenvolvimento e
Promoção Social, várias
informações sobre a
implantação
e
o
funcionamento do Projeto
“Casa da Família”.
Que
requer
do
Comandante da Polícia
Militar de Jales, Capitão
PM Antonio Luiz Bazela e
do
Presidente
da
Comissão Estadual de
Polícia Comunitária,
Coronel PM Rubens
Casado, providências
para que sejam feitos
estudos visando a
reativação, por inteiro, das
Bases
da
Polícia
Comunitária em alguns
bairros de nossa cidade,
particularmente
no
Conjunto Habitacional
José Antonio Caparroz
Bogaz JACB I e II.
Que requer do Executivo
e da Secretaria do
Desenvolvimento
e
Promoção
Social,
informações sobre a
quantidade coletada e o
valor arrecadado com a
venda do lixo reciclável.
Requer ainda, para que
informe
sobre
os
funcionários autorizados
a comercializar o produto
da coleta do lixo, sobre a
existência de algum
funcionário autorizado
pelo Prefeito Municipal a
apoderar-se de parte dos
valores obtidos com a
venda do lixo reciclável e
os nomes da empresas
com as quais está sendo
comercializado o lixo
reciclável, especificando
os critérios para a
escolha.
Que requer do Prefeito
Municipal, Hilário Pupim,
bem como do Secretário
Municipal de Finanças,
Ézio Assunção de Lima e

da Secretária Municipal
do Desenvolvimento e
Promoção Social, Isabel
Minto
Guisso,
providências
para
enviarem à Câmara
Municipal, a relação das
pessoas
carentes
beneficiadas com ajuda
financeira para viagens
intermunicipais
e
interestaduais, relativas
aos meses de maio, junho
e julho, informando
também os respectivos
valores.
MOÇÕES
Aplausos nº17/2004 – À PETROBRAS –
Petróleo Brasileiro S/A,
pelos cinqüenta anos de
extraordinários serviços
prestados ao Brasil.
Apoio nº54/2004 – À justa reivindicação
dos Servidores Públicos
Estaduais, através da
Comissão Consultiva
Mista, presidida pelo
professor
Marcos
Francisco Alves, que
estão lutando pelo
imediato pagamento da
cota-parte de 2% (por
cada
servidor
credenciado) devida aos
referidos servidores que o
Estado se recusa a
cumprir.
Repúdio nº57/2004 – À decisão do
Governo Geraldo Alckmin
junto à Secretaria da
Educação determinando o
fechamento de cinqüenta
e seis salas de aula na
região abrangida pela
Diretoria de Ensino de
Jales.

obrigatoriedade
do
controle de faltas
injustificadas dos alunos
das escolas municipais. –
Arquivado
P.L. nº30/2004 – Que dispõe sobre a
divulgação
do
atendimento preferencial
aos deficientes físicos,
idosos e gestantes, nas
Unidades Básicas de
Saúde e similares. –
Devolvido à autora.
P.L. nº31/2004 – Que dispõe sobre a
antecipação
do
pagamento do 13º salário
às servidoras públicas
municipais gestantes e
dá outras providências. –
Devolvido à autora.
P.L. nº37/2004 – Que dispõe sobre a
notificação dos casos de
violência contra o idoso e
dá outras providências. –
Devolvido à autora.

Nº138/2004 –

Nº139/2004 –

Nº182/2004 –

Nº229/2004 –

CLAUDIR ARANDA DA SILVA

REQUERIMENTOS
INDICAÇÕES
Nº05/2004 –
Nº015/2004 –

PROJETOS
P.L. nº06/2004 – Que dispõe sobre
requisitos para obter
declaração de utilidade
pública.
Autógrafo nº11/2004
Lei nº2.820/2004
P.L. nº27/2004 – Que dispõe sobre a
proibição quanto à
aplicação de tatuagens e
adornos, na forma que
especifica. – Arquivado
P.L. nº28/2004 – Que dispõe sobre a
obrigatoriedade
da
colocação de quadro
informativo nas Unidades
Básicas de Saúde e
similares. – Devolvido à
autora
P.L. nº29/2004 – Que dispõe sobre a

Nº119/2004 –

a Rua Relíquias de
Miranda.
Que solicita do Executivo
a construção de uma
rampa de acesso ao
banheiro público da Praça
João Mariano de Freitas.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
colocação de adequada
sinalização de trânsito no
leito carroçável da Rua 16,
entre a Avenida Francisco
Jalles e a Avenida Maria
Jalles.
Que solicita do Executivo
providências para a
retirada de um enorme
vaso
de
concreto
colocado na Praça do
Jacaré, defronte a Banca
do Edu, confluência da
Avenida Francisco Jales
com a Rua 8.
Que solicita do Executivo
providências para que
seja recolocado, com
destaque, na parte
superior do portão de
entrada do Estádio
Municipal, o nome
“Estádio
Municipal
Roberto
Valle
Rollemberg”.
Que solicita do Executivo
junto à SUCEN, a
realização de operação de
combate a insetos com a
pulverização de diversos
pontos críticos existentes
no
Jardim
Oiti,
principalmente em lotes
baldios.

Nº016/2004 –

Nº79/2004 –

Que solicita do Executivo
a construção de galpões
para atendimento a
empresas dentro do
programa de incentivo à
industrialização
denominado incubadora
industrial.
Que solicita do Executivo
a
implantação
de
iluminação pública no final
da Rua Bom Jesus, no
Jardim Morumbi.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
colocação de adequada
sinalização de trânsito,
principalmente no solo
asfáltico, na Rua Nova
York, no cruzamento com
a Avenida da Integração e

Nº15/2004 –

Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal a
quantidade de ônibus que
a Prefeitura Municipal
disponibiliza
para
atendimento ao transporte
de estudantes para outros
municípios, a quantidade
de estudantes atendidos,
o custo do transporte e o
custo de cada estudante
transportado.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal quando
serão inaugurados os 98
apartamentos da CDHU
localizados na Rua 12,
fundos do Supermercado
Bom
D+;
se
os
apartamentos serão
entregues mediante
— 7 —

Nº18/2004 –

Nº66/2004 –

Nº74/2004 –

sorteio e se as inscrições
para os respectivos
apartamentos já foram
realizadas ou será feita
uma nova inscrição.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal porque
motivo, até a presente
data, os semáforos
existentes na área central
da cidade não dispõem de
dispositivo adequado para
orientação da travessia de
pedestres e porque motivo
não foi implantada
sinalização de solo
objetivando a orientação
dos motoristas com
referência à velocidade
máxima permitida nas
avenidas da cidade.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara
Municipal,
quantos e quais são os
prédios locados pela
Prefeitura, a finalidade e
o valor mensal do aluguel
de cada um. Requer ainda
para que informe se os
valores dos alugueis
pagos pela Prefeitura são
compativeis com os
valores praticados no
mercado de locação da
cidade.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal sobre
qual é o prazo para que
idosos e aposentados
possam requerer junto ao
Setor de Tributação da
Prefeitura Municipal, a
isenção de pagamento de
IPTU para o próximo
exercício.

expressivo resultado
obtido, culminando com a
arrecadação de 40 mil
peças,
que
serão
distribuídas à população
carente.

Nº013/2004 –

EMENDA AO ORÇAMENTO PARA
O EXERCÍCIO DE 2005
Modificativa nº08/2004 – Aumento da
dotação orçamentária
para a Secretaria
Municipal de Educação
em mais cem mil reais.
PROJETOS
P.L. nº56/2004 – Que institui o Dia
Municipal do Rotariano.
Autógrafo nº44/2004
Lei nº2.851/2004
P.L. nº59/2004 – Que dá denominação a
logradouro público.
Autógrafo nº47/2004
Lei nº2.854/2004
P.L. nº59/2004 – Que dá denominação a
logradouro público. –
Vetado pelo Poder
Executivo.
P.D.L. nº06/2004 – Que concede a
Medalha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Nilton
Mário Pavan Alves e dá
outras providências.
Decreto Legislativo 177/04
- Honraria de iniciativa do
Vereador Claudir Aranda
da Silva e subscrita pelos
demais Vereadores à
Câmara Municipal.

Nº276/2004 –

REQUERIMENTOS
Nº52/2004 –

MOÇÕES
Aplausos nº05/2004 – À Direção,
Professores e Alunos da
Escola Estadual “Juvenal
Giraldelli”, através do
Professor
Roberto
Timpurim Berto, pela
presença e participação
dos alunos do 1º ano do
Ensino Médio na Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Jales de
eleição indireta para
Prefeito e Vice-Prefeito
Municipal realizada no dia
19 de março de 2004.
Aplausos nº28/2004 – Aos organizadores
e participantes do
arrastão da Campanha do
Agasalho de 2004, pelo
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mesma possa desenvolver
atividades culturais,
educacionais
e
esportivas.
Que solicita do Executivo
a elaboração e o
encaminhamento de
projeto de lei à Câmara
Municipal transformando
em doação a concessão
de direito real de uso
outorgada pela Prefeitura
Municipal de Jales à
Associação
dos
Moradores do Jardim
Municipal de terreno
pertencente
à
Municipalidade.
Que solicita do Executivo
a elaboração e o
encaminhamento
à
Câmara Municipal de
Projeto de Lei que torna
obrigatória a realização de
diagnóstico da audição
nos recém-nascidos,
imediatamente após o seu
nascimento
nos
hospitais, maternidades e
outros
locais,
no
município de Jales e dá
outras providências,
conforme ante-projeto e
justificativa anexos à
Indicação.

Que requer do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Saúde, para
que
informem
a
possibilidade de que seja
dado atendimento ao
público, em especial aos
trabalhadores, após às 17
horas, de segunda à
sexta-feira
e
aos
sábados, até às 12 horas,
em pelo menos, dois
PSFs do Município.

MOÇÕES

FLÁVIO PRANDI FRANCO
INDICAÇÕES
Nº012/2004 –

Que solicita do Executivo
a doação de uma área de
terra para a Associação
dos Moradores do
Conjunto Habitacional
“Dercílio Joaquim de
Carvalho”, para que a

Aplausos nº20/2004 – À Professora
Adriana Juliana Mendes
de Campos, pelo notável
feito obtido no 1º
Concurso “Professor
Escritor” – Prêmio de
Literatura Lygia Fagundes
Telles, promovido pela
Secretaria de Estado da
Educação, destacando-se
entre os 960 professores
participantes,
conquistando o 4º lugar.
Aplausos nº21/2004 – Ao Ilustríssimo
Senhor Professor Sedeval
Nardoque, pela sua

destacada participação
como palestrante no 1º
Seminário Internacional
“O Desenvolvimento Local
na
Integração:
Estratégias, Instituições
e Políticas”, realizado em
São José do Rio Preto.
Aplausos nº22/2004 – À Ilustríssima
Senhora Professora
Eugênia Maria Pinheiro
Ramires, pela sua
destacada participação
no Ciclo de Palestras
“Refletindo os Rumos da
Educação”, realizado no
Auditório da Associação
Comercial e Industrial de
São José do Rio Preto, no
dia 15 de maio de 2004,
com a presença de mais
de 500 professores de
toda a nossa região.
Aplausos nº23/2004 – Ao Ilustríssimo
Senhor Professor Pedro
Kazuo Nagasse, pela sua
destacada participação
no 7º Congresso de
Produção Científica e 6º
Seminário de Extensão,
realizados
pela
Universidade Metodista
de São Paulo, em São
Bernardo do Campo, no
dia 20 de maio de 2004.
Aplausos nº24/2004 – Aos Diretores e
Membros da APCD –
Associação Paulista dos
Cirurgiões Dentistas de
Jales, pela organização e
instalação do Museu
Odontológico “Dr. Antonio
Luiz Bigulin” e da
Videoteca “Dr. José
Cícero Fontes Xavier”,
inaugurados no dia 26 de
maio de 2004.
Aplausos nº25/2004 – Aos Atletas e
Treinador da Equipe da
Escolinha de Atletismo
da Secretaria Municipal
de Esportes de Jales,
pela brilhante participação
nos Joguinhos Abertos da
Juventude, realizados em
São José do Rio Preto, no
dia 15 de maio de 2004,
conquistando para Jales
cinco medalhas de ouro
na categoria entre 14 e 18
anos de idade.
Aplausos nº26/2004 – À Direção, Professores,
Pais de Alunos e Alunos da
EE. Professora Elza Pirro
Vianna, pela realização da
II Gincana do Dia das
Mães, realizada no dia 9 de
maio de 2004, com a
finalidade de comemorar o
Dia das Mães.

PROJETO
Nº20/2004 –
P.L. nº23/2004 – Que declara de Utilidade
Pública a Associação
Projeto Sol Nascente de
Jales e dá outras
providências.
Autógrafo nº21/2004
Lei nº2.828/2004
- Subscrito pelo Vereador
Marcelo Antonio Berti
Caparroz

Nº21/2004 –

Nº22/2004 –

Nº23/2004 –

Nº38/2004 –

GILBERTO ALEXANDRE DE
MORAES

Nº39/2004 –

INDICAÇÕES
Nº01/2004 –

Nº02/2004 –

Nº03/2004 –

Nº04/2004 –

Nº05/2004 –

Que solicita do Executivo
a implantação, com a
maior urgência de
iluminação pública no
Jardim Santo Expedito.
Que solicita do Executivo
a implantação, com a
maior urgência, de
iluminação pública no
Jardim Estados Unidos.
Que solicita do Executivo
o recapeamento asfáltico
da Rua Viena, no Alto da
Boa Vista.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
implantação de faixas de
sinalização no leito
carroçável de ambas as
vias da Avenida João
Amadeu e da Avenida
Francisco Jalles, com a
demarcação de três
passagens de veículos,
assim
como
a
demarcação
de
estacionamento
de
veículos.
Que solicita do Executivo
a construção de uma
passagem para pedestres
interligando os bairros
Jardim Alvorada e Cohab

Nº40/2004 –

Nº41/2004 –

Nº47/2004 –

Nº48/2004 –

Nº58/2004 –

Nº59/2004 –

Nº60/2004 –

Arapuã.
Que solicita do Executivo
providências para que
cada uma das creches
municipais tenham uma
enfermeira à disposição
para atendimento às
crianças que precisam de
cuidados especiais.
Que solicita do Executivo
a limpeza e a manutenção
permanente da saída da
galeria pluvial existente na
Rua Mirassol, na Cohab
JACB I.
Que solicita do Executivo
a realização de completa
limpeza
nos
acostamentos da Estrada
Vicinal Jales – Dirce Reis.
Que solicita do Executivo
o recapeamento asfáltico
da Rua Nossa Senhora
das Graças, entre a Rua
Cacique e a Rua Nossa
Senhora Aparecida, na
Vila Aparecida.
Que solicita do Executivo
a realização de completa
limpeza em todas as
praças
públicas
existentes na cidade.
Que solicita do Executivo
o recapeamento asfáltico
de várias ruas do
Conjunto Habitacional
Roque Viola.
Que solicita do Executivo
a concessão de uma
cesta básica mensal aos
funcionários públicos
municipais.
Que solicita do Executivo
o asfaltamento da Rua
Dezenove, objetivando a
interligação, por via
asfáltica, do Jardim do
Bosque.
Que solicita do Executivo
o recapeamento asfáltico
da Rua dos Pioneiros,
esquina com a Rua dos
Estudantes.
Que solicita do Executivo
providências para que
seja iluminada a via
marginal ao Bairro Santo
Expedito.
Que solicita do Executivo
a iluminação da Rua
Minas Gerais, marginal à
via férrea, no Conjunto
Habitacional Roque Viola.
Que solicita do Executivo
a criação de uma
funerária municipal.
Que solicita do Executivo
a realização de completa
limpeza no Cemitério
Municipal.
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Nº64/2004 –

Nº65/2004 –

Nº66/2004 –

Nº67/2004 –

Nº72/2004 –

Nº75/2004 –

Nº76/2004 –

Nº77/2004 –

Nº78/2004 –

Nº97/2004 –

Nº98/2004 –

Que solicita do Executivo
a canalização dos
córregos localizados no
Parque das Flores.
Que solicita do Executivo
o pagamento das horasextras
devidas
a
servidores públicos
municipais referentes aos
anos de 2003 e 2004.
Que solicita do Executivo
a realização de completa
limpeza no Córrego do
Açude, localizado entre o
Jardim Arapuã e a Cohab
JACB.
Que solicita do Executivo
a realização de serviços
de manutenção no campo
de futebol e nos prédios
existentes no Bairro Rural
do Quebra Cabaça.
Que solicita do Executivo
junto à ELEKTRO, a
implantação
de
iluminação
pública
adequada na Avenida
Paulo Marcondes e no
Parque das Flores.
Que solicita do Executivo
o asfaltamento da Avenida
Francisco Jalles, da Rua
Nevada,
da
Rua
Califórnia, da Rua Texas,
da Rua Alabama e da Rua
Flórida, no Jardim
Estados Unidos.
Que solicita do Executivo
o asfaltamento da Rua
Felicidade e Rua E, no
Conjunto Habitacional
“Nelzia Stelutti”.
Que solicita do Executivo
a implantação de um
obstáculo redutor de
velocidade na Rua Goiás,
entre a Rua Mississipi e
a Avenida Eng. Euphly
Jalles, no Jardim Estados
Unidos.
Que solicita do Executivo
providências para que
seja servido um café da
manhã, com pão e leite,
aos pacientes que viajam
para Barretos e São José
do Rio Preto, que saem
de Jales na madrugada.
Que solicita do Executivo
junto à Elektro, a
implantação
de
iluminação pública na
saída para o Bairro Rural
da Figueirinha, também
conhecida como “saída do
pilon”.
Que solicita do Executivo
junto à Elektro, a
implantação de uma
luminária na Avenida
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Nº99/2004 –

Nº100/2004 –

Nº113/2004 –

Nº114/2004 –

Nº115/2004 –

Nº116/2004 –

Nº128/2004 –

Brasília, defronte ao
número 993, no Conjunto
Habitacional JACB.
Que solicita do Executivo
junto ao Governo do
Estado de São Paulo, a
obtenção de recursos
financeiros
para
implantação de galpões
para o implemento do
programa de incentivo ao
desenvolvimento,
denominado
de
“Incubadora Industrial”.
Que solicita do Executivo
a realização de estudos
objetivando o normal
escoamento das águas
pluviais e de água servida
nos trechos da Avenida
Maria Jalles, confluentes
com a Rua das Palmeiras
e a Rua Dez.
Que solicita do Executivo
a elaboração e o
encaminhamento
à
Câmara Municipal de
Projeto
de
Lei
concedendo anistia do
pagamento do IPTU
incidente sobre imóveis
r e s i d e n c i a i s
(independentemente das
dimensões do mesmo)
cujos
proprietários
tenham acima de 65 anos
de idade e que ganhem
até 5 (cinco) salários
mínimos mensais.
Que solicita do Executivo
a designação de um
zelador para prestar
serviços junto ao Conjunto
Poli Esportivo do Jardim
Paraíso.
Que solicita do Executivo
a implantação de um
obstáculo redutor de
velocidade, assim como a
pintura da sinalização de
solo, na Rua Tupinambás,
defronte a Escola
Estadual Eljácia Moreira.
Que solicita do Executivo
a desapropriação de uma
faixa de terra que pertence
a chacareiros, localizada
no prolongamento ainda
não asfaltado da Rua
Amazonas, na divisa
entre a Vila Nossa
Senhora Aparecida e o
Jardim São Judas Tadeu,
objetivando resolver
definitivamente o antigo
problema existente no
local.
Que solicita do Executivo
a implantação de um
obstáculo redutor de

Nº129/2004 –

Nº145/2004 –

Nº146/2004 –

Nº159/2004 –

Nº160/2004 –

Nº161/2004 –

Nº202/2004 –

Nº203/2004 –

Nº204/2004 –

Nº205/2004 –

velocidade, assim como a
pintura da sinalização de
solo,
na
Avenida
Francisco Jalles, no
sentido bairro-centro,
debaixo do viaduto,
defronte a Academia de
Judô, ali instalada.
Que solicita do Executivo
a
limpeza
e
o
asfaltamento da Rua
Santa Luzia, no Jardim
São Francisco.
Que solicita do Executivo
providências para que
sejam removidas para
outro local as entradas
para galerias pluviais
(boca-de-lobo)
localizadas na Rua
Apolônio Araújo, defronte
ao número 173.
Que solicita do Executivo
a reconstrução das guias
e sarjetas existentes na
Rua Lima Barreto, na
Cohab Arapuã.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
retirada de um obstáculo
redutor de velocidade no
semáforo da Avenida
Alfonso Rossafa Molina,
esquina da Rua 24.
Que solicita do Executivo
junto a FERROBAN a
colocação de uma
cancela eletrônica na
passagem em nível da
ferrovia, localizada na Rua
Maranhão, no Jardim
Paulista.
Que solicita do Executivo
o recapeamento asfáltico
na Rua Canadá, entre a
Rua 14 e Avenida João
Amadeu.
Que solicita do Executivo
providências para que
seja reativada e ampliada
a produção de verduras na
Horta Municipal.
Que solicita do Executivo
a construção de uma
praça
pública
na
confluência da Rua
Apolônio Araújo com a
Rua Cauã.
Que solicita do Executivo
a construção de calçadas
nas vias marginais à
Rodovia Euclides da
Cunha, no perímetro
urbano da cidade.
Que solicita do Executivo
a construção de um
sarjetão na esquina da
Rua Oregon com a
Avenida Goiás.

Nº235/2004 –

Nº236/2004 –

Nº237/2004 –

Nº246/2004 –

Nº259/2004 –

Nº260/2004 –

Nº274/2004 –

Nº275/2004 –

Nº277/2004 –

Que solicita do Executivo
a
implantação
de
iluminação pública com a
colocação de um poste
com uma luminária, na
Curva do S, no Jardim
América.
Que solicita do Executivo
a
implantação
de
iluminação pública na Rua
Noruega, defronte ao
número 1.284.
Que solicita do Executivo
providências para a
colocação de mais garis
no serviço de limpeza
pública, principalmente
nos bairros.
Que solicita do Executivo
a implantação de rede de
luz e iluminação pública
na Rua Camapuã, nº1163,
no Conjunto Habitacional
“Dercilio Joaquim de
Carvalho”, entre a Rua
Domingos Masson e a
Rua Florestan Fernandes.
Que solicita do Executivo
o recapeamento asfáltico
da Rua Pingüim, Jardim
Paraíso.
Que solicita do Executivo
providências para que
seja realizada completa
pulverização em todos os
bairros da cidade,
principalmente no Jardim
São Gabriel.
Que solicita do Executivo
providências para que
seja procedida completa
limpeza nos lotes baldios
existentes no Jardim do
Bosque.
Que solicita do Executivo
a construção de calçadas
nas vias marginais à
Rodovia Euclides da
Cunha, no perímetro
urbano da cidade.
Que solicita do Executivo
a concessão de uma
cesta
básica
de
alimentos
aos
funcionários públicos
municipais, para ser
utilizada durante os
festejos de natal e ano
novo.

Nº02/2004 –

Nº10/2004 –

Nº46/2004 –

Nº47/2004 –

Nº50/2004 –

REQUERIMENTOS
Nº01/2004 –

Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal quando
será iniciada a construção
do conjunto de casas
populares na área do
Centro de Lazer do
Trabalhador de Jales e os

Nº51/2004 –

motivos pelos quais até a
presente data a obra não
foi iniciada.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal quanto
a Prefeitura já pagou de
aluguel com referência ao
prédio onde está instalada
a Polícia Militar Rodoviária
e se existe algum pedido
objetivando a construção
pelo Governo Estadual de
um novo prédio para
abrigar
as
suas
instalações.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal quais
as razões que levaram a
Prefeitura Municipal a
anular o concurso público
para contratação de
fisioterapeutas e se
outros
concursos
públicos foram anulados.
Se afirmativo, quais os
concursos e quais os
motivos.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal sobre a
situação que se encontra,
até a presente data, o
mais recente concurso
público para contratação
de médicos, dentistas e
enfermeiros, realizado
pela Prefeitura Municipal
de Jales.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal se a
nomeação da atual
Diretora da Escola
Municipal “Profª Jacira de
Carvalho” foi precedida da
eleição de que trata o
Anexo III, da Lei
Complementar nº71/98.
Em caso afirmativo,
encaminhar informações
sobre a realização da
referida eleição e em caso
negativo,
qual
o
embasamento legal da
nomeação.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal quais
as providências tomadas
pela
Administração
Municipal junto ao
Governo do Estado de
São Paulo, objetivando a
construção de um novo
prédio para abrigar a sede
da
Polícia
Militar
Rodoviária de Jales.
Que requer do Executivo

Nº57/2004 –

Nº70/2004 –

Nº71/2004 –

Nº72/2004 –

para que informe à
Câmara Municipal a
quantidade de coletas
gerais de entulho e
retirada de galhos de
árvores que foram
realizadas no ano
passado e quais os
motivos
da
não
divulgação, até a presente
data, do calendário para
orientar a população sobre
as datas de realização
dos mutirões objetivando
retirada geral de entulhos
e galhos na cidade.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal a
quantidade de exames de
ultra-som que são
realizados mensalmente
nos PSFs do Município,
quantos dias por semana
os médicos utilizam o
aparelho para atendimento
e se o referido aparelho
também é usado para o
atendimento a pacientes
particulares. Requer
ainda, informações sobre
a utilização do aparelho
para atendimento a
pacientes de outros
municípios e em caso
afirmativo
quantos
pacientes são atendidos
mensalmente.
Que requer do Ilustríssimo
Senhor José Terron Spina,
Provedor da Santa Casa
de Misericórdia de Jales,
para que informe à
Câmara Municipal sobre
os motivos pelos quais a
Santa
Casa
de
Misericórdia de Jales não
está atendendo a
população com referência
a cirurgias de rotina.
Que requer do Diretor do
Núcleo Regional de Saúde
de São José do Rio Preto
para que informe à
Câmara Municipal sobre
os motivos pelos quais a
Santa
Casa
de
Misericórdia de Jales não
está atendendo a
população com referência
a cirurgias de rotina.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara
Municipal
quantas luminárias foram
implantadas no Jardim
Estados Unidos, qual
empresa executou a
implantação e se houve
licitação para contratação
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Nº81/2004 –

Nº86/2004 –

Nº91/2004 –

Nº92/2004 –

Nº93/2004 –

Nº95/2004 –

da empresa. Requer,
ainda, que informe qual o
embasamento legal que
permitiu a contratação da
citada empresa e o motivo
da não colocação de
luminárias em trecho da
Avenida Euphly Jalles.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal porque
razões, até a presente
data, ainda não foram
asfaltadas as ruas Tietê e
Felicidade, no Conjunto
Habitacional
Nelzia
Stelute e quando tal
asfaltamento
será
iniciado.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal, quais
são
as
entidades
filantrópicas e de
assistência social do
Município de Jales, que
foram beneficiadas com o
lucro operacional de R$
76.726,32 obtido pela
FACIP/2004.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal quais
são
as
empresas
estabelecidas
no
Município que firmaram
acordo com a Prefeitura
objetivando a entrega de
caminhões de terra
gratuitamente
à
população carente, se tal
serviço gratuito está
sendo prestado pelas
empresas e caso não
esteja sendo prestado,
informar o motivo.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal sobre
os motivos pelos quais
até a presente data não foi
implantada iluminação
pública na via marginal
Izaura Berti Venturini.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal sobre
os motivos pelos quais a
Prefeitura Municipal de
Jales não está cumprindo
o acordo objetivando a
coleta de galhos de
árvores e entulho
gratuitamente
à
população, por pelo
menos quatro vezes ao
ano.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal sobre
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Nº99/2004 –

as razões pelas quais as
ruas do Jardim São
Gabriel ainda não terem
sido asfaltadas até a
presente data. Requer
ainda, para que informe se
já foi realizada a licitação
para contratação de
empresa para a execução
do referido asfaltamento e
caso já tenha sido licitada,
quando o asfaltamento
será iniciado.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal o
motivo pelo qual a
administração não está
atendendo os agricultores
do Município, cedendo
tratores e máquina da
Prefeitura, visto que os
mesmos estão dispostos
a pagar os gastos com
combustíveis.
Subscrito
pelos
Vereadores: Alcides
Benedito Ceciliano,
Rivelino Rodrigues,
Roberto Genari, Marcelo
Antonio Berti Caparroz,
José Eduardo Pinheiro
Candeo, Irineu Rodrigues
de Carvalho, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Claudir
Aranda da Silva e Aracy
de Oliveira Murari
Cardozo.

INDICAÇÃO
Nº127/2004 –

Que solicita do Executivo
a implantação de um
obstáculo redutor de
velocidade, assim como a
pintura da sinalização de
solo, na Rua 8, entre a
Rua 5 e a Rua 7, local de
declive
acentuado,
defronte a Centro Cultural
“Dr. José Carlos Guisso”.

REQUERIMENTO
Nº30/2004 –

Que
requer
do
Excelentíssimo Senhor
Dr. Rodolfo Costa e Silva,
Digníssimo Deputado
Estadual, providências
junto à Assembléia
Legislativa do Estado de
São Paulo, para que seja
dada a denominação de
“Professora Sueli da
Silveira Marin Batista” à
Escola Estadual do
Jardim Arapuã, localizada
no Município de Jales.
- Subscrito pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

EMENDA ÀS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O
EXERCÍCIO DE 2005
Aditiva nº05/2004 – Implantação de Agrovila.
- Aquisição de caminhão
com carroceria para
coleta de lixo.

PROF. JEDIEL ZACARIAS
INDICAÇÕES
Nº018/2004 –

Nº019/2004 –

Nº034/2004 –

IRINEU
RODRIGUES
CARVALHO

DE

Que solicita do Executivo
a
abertura
do
prolongamento da Avenida
Francisco Jalles, no
sentido do Bosque
Municipal.
Que solicita do Executivo
a construção de uma
galeria pluvial na Rua Um,
entre a Rua 16 e a Rua
18.
Que solicita do Executivo
junto à ELEKTRO a
instalação de iluminação
pública no prolongamento
da Avenida Francisco

Nº035/2004 –

Nº052/2004 –

Nº061/2004 –

Nº063/2004 –

Nº094/2004 –

Nº095/2004 –

Nº111/2004 –

Jalles, no sentido ao trevo
de Santa Fé do Sul.
Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO a
retirada da rede de
iluminação
pública
existente dentro da área
pertencente à empresa
Amauri
Madeiras,
localizada na Rua
Venezuela, 3170, no
Bairro Santo Expedito, no
trevo de saída para Santa
Albertina e Paranapuã,
visando a instalação de
um painel publicitário no
local.
Que solicita do Executivo
a colocação de um tubo
de concreto para permitir
o
escoamento
da
enxurrada na entrada da
propriedade rural do
Senhor Nelson Cavalari,
na estrada municipal
Jales-Paranapuã.
Que solicita do Executivo
providências para que
sejam adequadamente
podadas as árvores
existentes na Avenida
Tupã, sendo que além da
poda, algumas árvores
antigas precisam ser
arrancadas e no lugar das
mesmas
plantadas
outras. Solicita, ainda, a
execução de obras de
melhoria na referida via
pública e o estreitamento
de seu canteiro central.
Que solicita do Executivo
a realização de reparos de
emergência no NGA 24 –
Núcleo de Gestão
Assistencial de Jales,
localizado na Rua 17,
nº2957,
que
está
precisando da colocação
urgente de dois vitrôs, um
guichê de atendimento ao
público, um guarda
fichário de prontuário e
pintura geral.
Que solicita do Executivo
a utilização do terreno
localizado na Rua 21,
confluência com a Rua 4,
lateral à Rua Júlio de
Mesquita Filho, como
área de estacionamento
para a Feira do Produtor
(Comboio).
Que solicita do Executivo
a colocação de placas
indicativas
de
denominação de ruas nas
vias públicas do Jardim
Arapuã.
Que solicita do Executivo

Nº112/2004 –

Nº123/2004 –

Nº124/2004 –

Nº125/2004 –

Nº126/2004 –

Nº143/2004 –

Nº144/2004 –

Nº152/2004 –

providências para resolver
o problema decorrente da
existência de uma grande
e profunda valeta na Rua
Benedito Artur Peresi, no
Jardim Guarani.
Que solicita do Executivo
a
instalação
de
bebedouros de água para
servirem a atletas,
dirigentes e torcedores
em todas as praças
esportivas existentes no
Município.
Que solicita do Executivo
a
implantação
de
iluminação pública na Rua
Dezessete, imediações
do número 2508 e num
trecho
de
aproximadamente 50
metros na Rua Doze,
esquina com a Rua
Dezessete.
Que solicita do Executivo
a implantação de duas
luminárias na Travessa Ari
Barroso, esquina com a
Rua Doze.
Que solicita do Executivo
a implantação de uma
luminária na Rua Altino
Antonio de Oliveira,
defronte ao número 1.375,
no Jardim Eldorado.
Que solicita do Executivo
a realização de completa
limpeza, com a retirada do
matagal, lixo e entulho nos
espaços laterais da
estrada de ferro, em todo
o perímetro urbano da
cidade.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito, a
construção de uma
abertura no canteiro
central existente na
Avenida Francisco Jalles,
altura do número 3164,
defronte a SABESP e a
empresa Primus.
Que solicita do Executivo
providências para que
seja tapado o enorme
buraco existente na Rua
Iguaporé, altura do
número 1201, no Jardim
São Judas Tadeu, defronte
a Igreja Evangélica
Assembléia de Deus –
Ministério Madureira.
Que solicita do Executivo
o encaminhamento à
Câmara Municipal de
Projeto de Lei que
disponha
sobre
a
instituição do Programa
Municipal de Prevenção e

Nº170/2004 –

Nº171/2004 –

Nº172/2004 –

Nº173/2004 –

Nº174/2004 –

Nº178/2004 –

Nº190/2004 –

Nº191/2004 –

Nº192/2004 –

Nº213/2004 –

Tratamento da Hepatite C
no Município e dá outras
providências.
Que solicita do Executivo
a recuperação do
calçamento interno do
Terminal Rodoviário de
Jales, defronte o Box nº
7.
Que solicita do Executivo
providências para que
seja tapado o enorme
buraco existente defronte
ao Posto Texaco e o
Terminal Rodoviário de
Jales.
Que solicita do Executivo
a reconstrução do
sarjetão localizado na
confluência da Rua 3 com
a Rua 4, defronte a
Delegacia de Polícia da
Mulher.
Que solicita do Executivo
o recapeamento asfáltico
do trecho da Rua São
Paulo, entre a Rua 15 e a
Rua 17.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito, a
colocação
de
um
obstáculo redutor de
velocidade na Rua
Relíquias
Miranda,
esquina com a Rua Santa
Adélia.
Que solicita do Executivo
a construção de uma
galeria pluvial na Rua 9,
altura do número 1727, na
área central da cidade.
Que solicita do Executivo
a execução de obras de
recuperação, inclusive
com o cascalhamento, da
estrada
municipal
conhecida como “Estrada
da Carvoeira”, no Córrego
do Tamburil, antiga
Estrada Jales-Pontalinda.
Que solicita do Executivo
providências para que os
PSFs existentes em
Jales, incluam no
Programa de Distribuição
de Leite, as pessoas da
terceira idade residentes
no nosso Município.
Que solicita do Executivo
junto a SABESP, a
implantação de rede
coletora de esgotos na
Avenida Marginal Airton
Senna da Silva.
Que solicita do Executivo
a construção de um
sarjetão na confluência da
Rua Bom Jardim com a
Rua Um.
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Nº218/2004 –

Nº219/2004 –

Nº220/2004 –

Nº225/2004 –

Nº226/2004 –

Nº227/2004 –

Nº228/2004 –

Nº247/2004 –

Nº248/2004 –

Nº256/2004 –

Que solicita do Executivo
a reforma do sarjetão
localizado na confluência
da Rua Onze com a Rua
Dois.
Que solicita do Executivo
o recapeamento asfáltico
na Rua 15 de Novembro,
no Bairro IV Centenário,
defronte a Igreja Brasil
para Cristo.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito
providências para que
seja disciplinado e
fiscalizado o trânsito de
bicicletas nas vias
públicas da cidade.
Que solicita do Executivo
a construção de guias e
sarjetas na via marginal
Izaura Berto Venturini,
paralela ao trecho
duplicado da Rodovia
Euclides da Cunha.
Que solicita do Executivo
a construção de uma
rampa de acesso para
cadeira
de
rodas
objetivando facilitar o
acesso dos deficientes
físicos ao Centro Cultural
Dr. Edílio Ridolfo, na
confluência da Rua Sete
com a Rua Oito.
Que solicita do Executivo
a execução de reparos no
solo asfáltico existente na
Rua Dezoito, imediações
do número 2793, próximo
à esquina da Rua Quinze.
Que solicita do Executivo
a mudança do local da
cerca existente na via
marginal ao trecho
duplicado da Rodovia
Euclides da Cunha, entre
a Avenida João Amadeu e
a Avenida de acesso ao
Bairro Santo Expedito, de
forma a deixar espaço
suficiente
para
a
construção de calçadas.
Que solicita do Executivo
a colocação de uma
tampa na entrada da
galeria pluvial localizada
na Rua Braz Polízio,
altura do número 942.
Que solicita do Executivo
providências para que
seja
efetuado
um
adequado cascalhamento
da entrada da Chácara do
Senhor Pedro Scatena,
no Parque São Lucas.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
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Nº257/2004 –

Nº258/2004 –

Nº266/2004 –

Nº267/2004 –

Nº282/2004 –

Nº283/2004 –

Nº284/2004 –

instalação de placa de
advertência com os
dizeres:
“Sentido
Proibido”, para evitar o
tráfego de veículos da
Rua Iuguslávia para a Rua
Lisboa.
Que solicita do Executivo
seja procedida completa
limpeza com a retirada do
matagal, lixo e entulho em
todos os terrenos baldios
pertencentes
à
Municipalidade,
localizados no Jardim
Municipal.
Que solicita do Executivo
junto à ELEKTRO, a
implantação
de
iluminação pública na
Travessa Manoel Crespijo,
imediações do número
2501, sob o viaduto.
Que solicita do Executivo
providências para que
seja reformado o sarjetão
localizado na confluência
da Rua Natal, esquina
com a Avenida Mirassol,
no Conjunto Habitacional
JACB I.
Que solicita do Executivo
a realização de operação
tapa-buracos e em
seguida a implantação de
recapeamento asfáltico
na Rua Três, no trecho
entre as Ruas 16 e 20.
Que solicita do Executivo
a realização de completa
limpeza, com a retirada de
objetos inservíveis, lixo e
entulho na Avenida Lima
Barreto, próximo ao
número 3109, no Jardim
Arapuã;
Que solicita do Executivo
seja procedida completa
limpeza, com a retirada do
matagal, lixo e entulho do
terreno baldio localizado
na Rua das Hortências,
defronte ao número 3140,
no Jardim Oiti.
Que solicita do Executivo
a retirada de entulho na
Rua França, imediações
do nº2522, no Jardim
Europa.

REQUERIMENTOS
Nº20/2004 –

Que requer da Vivo/Telesp
Celular S/A, providências
para que o serviço de
telefonia celular funcione
de forma adequada e
eficiente no Município de
Jales.
- Subscrito pelos

Nº60/2004 –

Nº77/2004 –

demais Vereadores à
Câmara Municipal.
Que requer sejam
oficiados: aos Deputados
Estaduais Jamil Murad e
José Dílson manifestando
votos de louvor e
congratulações por suas
atuações, dedicação e
empenho em prol da
laboriosa classe dos
“frentistas” de postos de
abastecimento
de
veículos; ao Presidente e
Lideranças Partidárias da
Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo,
manifestando o irrestrito
apoio desta Câmara
Municipal aos Projetos de
Lei do Deputado José
Dílson, o primeiro
revogando a Lei Estadual
nº9796, que proibiu a
atividade de auto serviço
nos
postos
de
abastecimento
de
veículos do Estado de São
Paulo e o segundo
obrigando todos os postos
de abastecimento do
estado de São Paulo a
afixar a Lei Federal 9.956,
que proibiu a instalação de
bombas do tipo “self
service” nos postos de
combustível de todo o
país; e ao Presidente do
Sindicato dos Frentistas
de São José do Rio Preto
e região, dando ciência da
manifestação de apoio
desta Câmara Municipal a
tão justa causa.
- Subscrito pelos
demais Vereadores à
Câmara Municipal.
Que requer do Ilustríssimo
Senhor Capitão PM
Antonio Luiz Bazela,
Comandante da Polícia
Militar em Jales, para que
informe à Câmara
Municipal porque razão
foram desativadas as
Bases Comunitárias da
Polícia Militar de Jales e
se tal desativação
também se verificou em
outros
municípios.
Requer, ainda, para que
informe se as bases
localizadas nos Bairros
JACB e Jardim São Judas
Tadeu não são mais
necessárias e em caso de
não voltarem a funcionar
se foi solicitado junto ao
Governo Estadual Bases
Móveis da Polícia Militar.

Nº85/2004 –

Que requer do Ilustríssimo
Senhor Doutor Moacir
Rossete, Digníssimo
Coordenador Geral do
CONSEG do Estado de
São Paulo, providências
junto
aos
setores
competentes,
em
especial
ao
Excelentíssimo Senhor
Governador e à Secretaria
de Segurança Pública, no
sentido de que o
Município de Jales receba
uma Base Móvel da
Polícia Militar.
– Subscrito pelos
demais Vereadores à
Câmara Municipal.

MOÇÕES
Aplausos nº01/2004 – Aos Dirigentes e
Atletas das Equipes de
Futebol de Salão da
APAFUJ/JALESCRED,
Bicampeã e PANTATON/
CJ RECONDICIONADOS,
Vice-campeã,
pela
brilhante participação no
Troféu Óptica Jales de
Futebol de Salão de 2004.
À Secretaria Municipal de
Esportes, Cultura e
Turismo e à Escola
Estadual “Dr. Euphly
Jalles”, pela organização
do evento.
Aplausos nº06/2004 – Ao Pastor Sebastião
Umbelino de Oliveira e
demais dirigentes e
membros congregados da
Igreja
Evangélica
Assembléia de Deus/
Ministério Belém, de
Jales,
pela
préinauguração do Centro de
Eventos da Igreja
Evangélica Assembléia de
Deus de Jales, realizada
no dia 26 de março de
2004.
Aplausos nº12/2004 – Aos Diretores da
Associação Comercial e
Empresarial de Jales,
pela organização e
realização do Projeto
Empreender, em parceria
com o SEBRAE e a
FACESP, durante a 35ª
FACIP.
- Subscrita pelos
demais Vereadores à
Câmara Municipal.
Aplausos nº13/2004 – Aos proprietários e
funcionários da Venturini
– Mármores e Granitos,
pela brilhante participação
na FEICON – Feira
Internacional
da

Construção, realizada de
13 a 17 de abril de 2004,
no Parque do Anhembi,
em São Paulo.
- Subscrita pelos
demais Vereadores à
Câmara Municipal.
Aplausos nº19/2004 – Ao Doutorando
Rafael Zadorosny, pela
importante conquista de
ser o primeiro estudante
do Curso de Física da
Universidade Federal de
São Carlos – UFSCar a
sair do bacharelado e ir
direto
para
o
doutoramento, tendo
colado grau no dia 29 de
janeiro p.p. e apresentado
um projeto denominado
“Linha de Pesquisa:
super-condutividade/
Matéria de Vórtises”.
Aplausos nº33/2004 – Ao Corpo de
Bombeiros de Jales, pela
inauguração do Centro de
Treinamento Aquático, no
dia 18 de junho de 2004.
Aplausos nº34/2004 – Ao Pastor Osmar
Pedro da Silva e demais
Dirigentes e Membros da
Igreja Adventista da
Promessa de Jales, pela
promoção da 3ª ACAP –
Ação
Comunitária
Adventista da Promessa,
realizada no dia 30 de
maio de 2004, evento que
obteve um grande êxito,
registrando
948
comparecimentos e
e f e t u a d o s
aproximadamente 2000
atendimentos.
Aplausos nº35/2004 – Ao Ilustríssimo
Senhor Manoel Rossafa
Rodrigues, Digníssimo
Presidente da APAE e
demais membros da
Diretoria, Professores e
Funcionários da APAE de
Jales, pela inauguração
no dia 18 de junho de
2004, da piscina aquecida
para aulas de hidroterapia.
Aplausos nº36/2004 – Aos Dirigentes e
Membros da 1ª Igreja
Batista de Jales, pelo
êxito obtido no “10º
Encontro de Amigas”,
realizado no dia 26 de
junho de 2004, no Templo
da 1ª Igreja Batista de
Jales.
Aplausos nº41/2004 – Ao Casal: Onézio
Silvério Paes e Aparecida
Elidis da Silva Paes,
pelos cinquenta anos de
feliz união conjugal
comemorados no dia 10

de julho de 2004.
Pesar nº42/2004 – Pelo falecimento de
Odalcir Salício.
Pesar nº43/2004 – Pelo falecimento de
Micias Muniz Pereira.
Aplausos nº47/2004 – Ao Pastor Osmar
Pedro da Silva, Membros
e Congregados, Regente
e Integrantes do Coral da
Igreja Adventista da
Promessa de Jales, pelo
primeiro aniversário do
referido grupo coral.
Aplausos nº48/2004 – Ao Pastor Elias
Fernandes de Matos,
Dirigentes e Membros da
1ª Igreja Batista de Jales,
pela realização e êxito
obtido no “1º Jales
Gospel”, realizado no dia
07 de agosto de 2004, no
Ginásio de Esportes de
Jales.
Pesar nº51/2004 – Pelo falecimento de
Miguel
Cervantes
Rodrigues.
- Subscrita pelos
demais Vereadores à
Câmara Municipal.
Aplausos nº53/2004 – Ao Diretor Regional
da Sabesp de Jales,
Antonio Rodrigues da
Grella Filho e demais
funcionários,
pela
organização e promoção
da SIPAT 2004 – 11ª
Semana Interna de
Prevenção de Acidentes
de Trabalho, realizada
com amplo sucesso de 16
a 20 de agosto de 2004.
Aplausos nº55/2004 – Ao Ilustríssimo
Senhor Rafael Espósito,
pelo seu centenário de
existência, comemorado
no dia 18 de outubro de
2004.

EMENDAS ÀS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O
EXERCÍCIO DE 2005
Aditiva nº07/2004 – Criação de
Organização para Gestão
de Projetos Sociais.
- Adaptação do Paço
Municipal para abrigar
todas as Secretarias.
- Construção de recinto
para abrigar instalações
do Conselho Tutelar.
- Construção de recinto
para abrigar instalações
do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e
do Adolescente.
Implantação
de
Farmácia Básica no
Pronto Socorro Municipal.
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- Construção
ou
aquisição de casa para
atendimento
a
hipertensos.
- Construção de mini
cidade para ensino de
noções de trânsito para
escolares.
- Construção de parque
infantil especial para
atendimento
à
excepcionais.
- Aquisição de ônibus
para transporte de
religiosos a eventos.
- Construção de galpão
para abrigar cooperativa
de lixo reciclável.
- Remodelação da
Praça João Mariano de
Freitas (Praça do Jacaré)
- Contratação através
de Concurso Público, de
Técnico em Segurança do
Trabalho.
- Criação da Secretaria
Municipal de Integração
Regional.

EMENDAS AO ORÇAMENTO
PARA O EXERCÍCIO DE 2005
Modificativa nº18/2004 – Aumento da
dotação orçamentária
para o setor de aeroporto.
Modificativa nº19/2004 – Aumento da
dotação orçamentária
para
a
Promoção
Industrial.
PROJETOS
P.L. nº05/2004 – Que dispõe sobre
afixação de placas
alertando
os
freqüentadores de clube,
academias, associações
desportivas e recreativas,
sobre os males advindos
de exposição inadequada
ao sol.
Autógrafo nº10/2004
Lei nº2.819/2004
P.L. nº12/2004 – Que dispõe sobre a
responsabilidade da
destinação de pilhas,
baterias e lâmpadas
usadas e dá outras
providências.
Autógrafo nº19/2004
Lei nº2.829/2004
P.L. nº14/2004 – Que dispõe sobre a
instituição do Programa
Municipal de Prevenção e
Tratamento da Hepatite C
no Município e dá outras
providências. – Devolvido
ao autor
P.L. nº43/2004 – Que estabelece normas
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para o uso do Terminal
Rodoviário. – Devolvido
ao autor
P.L. nº46/2004 – Que dá nova denominação
a via pública.
Autógrafo nº33/2004
Lei nº2.840/2004
P.L. nº68/2004 – Que dá nova denominação
a via pública.
- Arquivado (via pública
já possuía denominação)
P.L. nº69/2004 – Que dá nova denominação
a via pública.
- Arquivado (via pública
já possuía denominação)
P.D.Legislativo nº04/2004 – Que concede
a Medalha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor
Fabrício Fuga e dá outras
providências.
Decreto Legislativo nº175/
2004
- Honraria de iniciativa do Vereador Prof.
Jediel
Zacarias
e
subscrita
pelos
Vereadores: Claudir
Aranda da Silva, Wilson
de Souza Negrão, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Flávio Prandi Franco, Eng.
José Eduardo Pinheiro
Candeo,
Gilberto
Alexandre de Moraes,
Alcides
Benedito
Ceciliano, Profª Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
Marcelo Antonio Berti
Caparroz, Leomi Clóvis
Nilsen Viola e Rivelino
Rodrigues.
P.D.Legislativo nº05/2004 – Que concede
a Medalha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor
Sérgio Aparecido Nunes
de Marqui e dá outras
providências. – Em
Tramitação

INDICAÇÕES
Nº017/2004 –

Nº036/2004 –

Nº037/2004 –

Nº074/2004 –

Nº142/2004 –

Nº189/2004 –

Nº212/2004 –

ENG.
JOSÉ
EDUARDO
PINHEIRO CANDEO

Que solicita do Executivo
a elaboração e o
encaminhamento
à
Câmara Municipal de
Projeto de Lei exigindo
que os novos loteamentos
a serem implantados na
cidade sejam dotados de
pavimentação asfáltica
em camada dupla.
Que solicita do Executivo
a colocação de guias e
sarjetas e a implantação
de pavimentação asfáltica
na Rua Tietê, no Conjunto
Habitacional
Nelzia
Stelutti.
Que solicita do Executivo
o asfaltamento da Rua
Cosme e Damião, na Vila
Talma.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
colocação
de
um
obstáculo redutor de
velocidade na Rua José
Evaristo Scaramuza,
defronte ao número 1785,
entre a Avenida Roque
Viola e a Avenida
Salustiano Pupim, bem
como o recapeamento
asfáltico do citado trecho.
Que solicita do Executivo
providências para que o
serviço de apreensão de
animais da Prefeitura
passe a atuar no Jardim
do Bosque, onde eqüinos,
bovinos e muares pastam
tranqüilamente em suas
ruas, avenidas e terrenos
baldios.
Que solicita do Executivo
providências para que
seja recapeada a Rua
Projetada 10, no Jardim do
Bosque.
Que solicita do Executivo
a elaboração e o
encaminhamento
à
Câmara Municipal de um
Projeto
de
Lei
reestruturando
a
Secretaria Municipal de
Esportes, Cultura e
Turismo, desmembrandoa de modo a serem
criadas a Secretaria
Municipal de Cultura, a
Secretaria Municipal de
Esportes e a Secretaria
Municipal de Turismo,
objetivando dinamizar e
integrar
as
suas
atividades para melhor
atendimento e execução

de projetos específicos de
cara área.
Nº41/2004 –
REQUERIMENTOS
Nº06/2004 –

Nº07/2004 –

Nº29/2004 –

Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal se a
Prefeitura pretende
adquirir a área localizada
na Rua Goiás que está
impedindo
o
desenvolvimento do
Jardim São Gabriel e a
sua ligação com o Jardim
Paulista 2 e se já foram
feitos contatos com o
proprietário da referida
área objetivando a
aquisição da mesma.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal qual é
o salário mensal do
ocupante do cargo de
Secretário Municipal de
Finanças; qual a data que
tal servidor ocupante do
cargo de Secretário
Municipal de Finanças
aposentou-se do cargo
efetivo na Prefeitura; qual
o valor do seu salário
mensal
como
aposentado; qual o acerto
que o servidor fez com a
Prefeitura ao aposentarse, especificando quanto
o mesmo recebeu e se o
ex-servidor público tem
ainda algum haver junto à
Prefeitura com referência
ao seu acerto de contas.
Se afirmativo, especificar
o montante e a data em
que será efetuado o
pagamento.
Que requer da ELEKTRO
– Eletricidade e Serviços
S/A, para que informe à
Câmara Municipal sobre o
embasamento legal
utilizado pela empresa
para respaldar o mais
recente reajuste praticado
nas contas de energia
elétrica e sobre os
motivos da ocorrência de
diferenças nos valores
cobrados sobre igual
consumo de KWs,
conforme verificado nas
contas do consumidor
anexas ao Requerimento.
Requer,
ainda,
a
possibilidade
da
ELEKTRO destacar um
representante
para
comparecer à Câmara
para
prestar

Nº44/2004 –

Nº56/2004 –

Nº68/2004 –

Nº76/2004 –

esclarecimentos com
referência ao assunto.
Que requer do Executivo
várias informações sobre
o convênio firmado entre
a Prefeitura Municipal e o
Governo do Estado para
reforma da E.E. Juvenal
Giraldelli.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal qual o
percentual já atingido em
abertura de créditos
a d i c i o n a i s
suplementares, até a
presente data, do
orçamento
vigente,
especificando os valores
dos créditos adicionais
suplementares abertos
até a presente data.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal os
motivos pelos quais a
pavimentação asfáltica
implantada nas vias
públicas do Bairro Jardim
São Gabriel é do tipo
“camada simples”, sendo
que no edital de licitação
para a contratação de
firma para a execução da
referida melhoria, consta
como
objeto
a
pavimentação
tipo
“camada dupla”.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal sobre
os motivos da paralização
das obras de construção
de casas populares no
terreno do Centro de
Lazer do Trabalhador, se
a licitação para a
construção do referido
conjunto habitacional foi
anulada e se o contrato
firmado com a empreiteira
para a execução da obra
foi rescindido.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal a
quantidade de cargos de
Diretor de Divisão que
existem no quadro de
pessoal efetivo da
Prefeitura Municipal de
Jales e em quais
Secretarias Municipais
tais ocupantes estão
lotados. Requer ainda,
para que informe o nome
dos funcionários que
estão lotados no cargo de
Diretor de Divisão e em
que data foram nomeados.

MOÇÕES
Aplausos nº56/2004 – Ao Excelentíssimo
Senhor Dr. Tirso de Salles
Meirelles, Digníssimo
Chefe de Gabinete da
Presidência da FAESP,
pela posse como membro
integrante do Conselho de
Transparência Pública e
Combate à Corrupção do
Governo Federal, ocorrido
no dia 19 de outubro de
2004, em Brasília.
Aplausos nº58/2004 – Ao Excelentíssimo
Senhor Waldir Pires,
Digníssimo Ministro do
Controle e Transparência,
pela nomeação de Tirso
de Salles Meirelles, como
membro integrante do
Conselho
de
Transparência Pública e
Combate à Corrupção do
Governo Federal.
PROJETOS
P.L. nº48/2004 – Que dá denominação a
hangar.
Autógrafo nº35/2004
Lei nº2.843/2004
P.L. nº49/2004 – Que dá denominação a
hangar.
Autógrafo nº36/2004
Lei nº2.844/2004
P.D.Legislativo nº03/2004 – Que outorga
o Título de Cidadão
Jalesense
ao
Excelentíssimo Senhor
Sebastião
Misiara,
Presidente da UVESP –
União dos Vereadores do
Estado de São Paulo e dá
outras providências.
- Arquivado a pedido do
autor

LEOMI CLÓVIS NILSEN VIOLA
INDICAÇÕES
Nº141/2004 –

Que solicita do Executivo
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Nº193/2004 –

Nº224/2004 –

Nº238/2004 –

Nº239/2004 –

Nº240/2004 –

Nº241/2004 –

Nº242/2004 –

a construção de um
sarjetão na Rua Itapura,
esquina com a Rua dos
G u a t a m b u s ,
proximidades do Velório
Municipal.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
implantação de mão única
de direção na Rua Hum,
até a confluência com a
Avenida Maria Jalles.
Que solicita do Executivo
a execução de reparos no
“sarjetão” localizado na
Rua França, esquina com
a Rua Sete.
Que solicita do Executivo
a recuperação do
obstáculo redutor de
velocidade (quebra-molas)
localizado na Rua Quinze,
esquina com a Rua Jales.
Que solicita do Executivo
a implantação de um
obstáculo redutor de
velocidade (quebra-molas)
na Rua Bráz Polízio,
defronte ao número 1.249,
no Jardim Oiti.
Que solicita do Executivo
junto à ELEKTRO, a
implantação
de
iluminação pública, com a
colocação de pelo menos
uma luminária, na Rua
Mamoré, altura do
número 1338, no Jardim
Aparecida da Boa Vista.
Que solicita do Executivo
o recapeamento asfáltico
na Rua XV de Novembro,
altura do número 2918, no
Jardim São José.
Que solicita do Executivo
o recapeamento asfáltico
na Rua dos Guatambus,
altura do número 2.546,
na Vila Pinheiro.

PROJETO
P.L. nº52/2004 – Que denomina via pública
e dá outras providências.
Autógrafo nº40/2004
Lei nº2.847/2004

REQUERIMENTOS
Nº49/2004 –

Nº96/2004 –

MARCELO ANTONIO BERTI
CAPARROZ
INDICAÇÕES
Nº033/2004 –

Nº120/2004 –

Nº121/2004 –
REQUERIMENTO
Nº69/2004 –

Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal em
quais
instituições
bancárias
serão
depositados os recursos
e
as
aplicações
financeiras do IPASM.

Nº154/2004 –

MOÇÃO
Pesar nº32/2004 – Pelo falecimento do
Doutor Nelson Lourenço
Vanni.
- Subscrita pelos
demais Vereadores à
Câmara Municipal.
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Projeto de Lei doando
uma área de propriedade
da Prefeitura Municipal à
Igreja Pentecostal “Deus
é Amor” de Jales,
objetivando a construção
de um templo para o
desenvolvimento de suas
atividades evangélicas e
sociais.

Nº279/2004 –

Que solicita do Executivo
providências para que
sejam mantidas as
benfeitorias implantadas
no terreno pertencente à
OAB de Jales, localizado
na Avenida João Amadeu,
imediações
da
confluência com o trecho
duplicado da SP-320,
objetivando melhorar
aspecto visual do local.
Que solicita do Executivo
providências para a
conclusão das obras da
escola
municipal
localizada no Conjunto
Habitacional JACB, para
abrigar
cursos
profissionalizantes do
SENAI.
Que solicita do Executivo
providências junto ao
SENAI, objetivando a
vinda
de
cursos
profissionalizantes
itinerantes
para
atendimento à nossa
população.
Que solicita do Executivo
a colocação de semáforos
ou obstáculos redutores
de velocidade (quebramolas) na Rua 24, entre
a Avenida Francisco
Jalles e a Avenida Alfonso
Rossafa Molina.
Que solicita do Executivo
a elaboração e o
encaminhamento
à
Câmara Municipal de um

Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal, os
motivos pelos quais o
SENAI deixou de realizar
cursos profissionalizantes
no Município.
Que requer da Anatel –
Agência Nacional de
Te l e c o m u n i c a ç õ e s ,
providências para que as
denúncias contra a
T e l e f ô n i c a /
Telecomunicações de São
Paulo S/A, apresentadas
pelo cidadão Wolfran
Henrich,
sejam
devidamente apuradas e,
comprovada a veracidade
das denúncias, que se
responsabilize a empresa
infratora na forma da
legislação vigente.

MOÇÕES
Pesar nº11/2004 – Pelo falecimento de
Augusto Minto.
Pesar nº16/2004 – Pelo falecimento de
Antonio Ludovico Boton.
- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.
Aplausos nº29/2004 – Ao Ilustríssimo
Senhor Doutor Pedro
Simão Rosa Vitoriano,
Digníssimo Delegado
Seccional de Polícia de
Jales e demais Delegados
de Polícia e Policiais
Civis de nosso Município,
pelo competente trabalho
de policiamento realizado
durante o 1º Moto Show
de Jales.
Aplausos nº30/2004 – Ao Ilustríssimo
Senhor Capitão PM
Antonio Luiz Bazela,
Digníssimo Comandante
da 2ª Cia do 16º BPM/I da
Polícia Militar de Jales e
a todos os seus
comandados,
pelo
competente trabalho de
policiamento realizado
durante o 1º Moto Show
de Jales.

Aplausos nº31/2004 – À Diretoria do Moto
Clube de Jales, pela
organização e realização
do 1º Moto Show de
Jales, reunindo milhares
de pessoas e obtendo um
enorme sucesso.
Aplausos nº38/2004 – Aos organizadores
e Colaboradores da
Promoção Beneficente
“Futebol com o Cantor
Daniel”, pelo enorme
sucesso alcançado pelo
evento esportivo e de
solidariedade humana,
que reuniu milhares de
pessoas e angariou mais
de 30 toneladas de
alimentos destinado ao
atendimento de famílias
carentes.
Aplausos nº39/2004 – Á Diretoria e
Membros
da
63ª
Subsecção da Ordem dos
Advogados do Brasil –
OAB, de Jales, pela
inauguração das novas
instalações da Casa do
Advogado de Jales, em
amplo e moderno prédio.
Aplausos nº40/2004 – Aos Dirigentes e
Membros da Igreja do
Nazareno em Jales, pela
inauguração do seu
majestoso templo, obra
edificada para exaltação,
honra e glória de Deus.

Nº09/2004 –

Nº10/2004 –

RIVELINO RODRIGUES
INDICAÇÕES
Nº06/2004 –

Nº07/2004 –

PROJETO
P.D.Legislativo nº02/2004 – Que concede
a Medalha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor
Antonio
Maurílio
Gonçalves e dá outras
providências.
Decreto Legislativo nº176/
2004
- Honraria de iniciativa do
Vereador Marcelo Antonio
Berti Caparroz e subscrita
pelos Vereadores Rivelino
Rodrigues, Prof. Jediel
Zacarias, Profª Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Wilson de
Souza Negrão, Leomi
Clóvis Nilsen Viola, Flávio
Prandi Franco, Claudir
Aranda da Silva e Gilberto
Alexandre de Moraes e
Roberto Genari.

Nº08/2004 –

Que solicita do Executivo
junto às Secretarias
Municipais de Obras e
Planejamento,
providências para a
instalação de tubulação
para captação de águas
pluviais na Rua Goiás,
com início no Jardim São
Gabriel, interligando-a
com o Jardim Estados
Unidos, bem como a
conservação
da
pavimentação asfáltica
existente em tais locais.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal
de
P l a n e j a m e n t o
promoverem a limpeza,
urbanização, iluminação e
adequação de duas
praças
públicas
localizadas no Jardim
Eldorado, na Avenida
Roque Viola, cruzamento
com as Ruas Altair Lopes,
Altino Antonio de Oliveira,
Wladimir Sabatini Prandi
e Djaime Antonio de
Oliveira.
Que solicita do Executivo
junto às Secretarias
Municipais de Obras e
Planejamento,
procederem à troca e
conseqüentemente ao
aumento das tubulações
existentes em todos os
cruzamentos da Avenida
Maria
Jalles,
proporcionando maior
capacidade
de
escoamento das águas
pluviais, bem como
procederem
o
afundamento do leito
desta galeria, através da
reconstrução de sua

Nº024/2004 –

Nº025/2004 –

Nº026/2004 –

caixa de alvenaria e
concreto, para impedir o
alagamento
das
residências lindeiras à
referida Avenida.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras
procederem a instalação
de guias, sarjetas e a
pavimentação asfáltica na
Avenida Minas Gerais, no
Conjunto Habitacional
Roque Viola.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras,
procederem a instalação
de guias e sarjetas onde
inexiste tal infraestrutura
e a pavimentação asfáltica
e iluminação pública, na
Rua Francisco Fontes
Parra, no Jardim das
Palmeiras. Solicita,
ainda, a instalação de
galerias para águas
pluviais, guias e sarjetas
no trecho correspondente
ao prolongamento da Rua
Ângelo Scaramuzza, no
Bairro Residencial São
Lucas, bem como a
pavimentação asfáltica e
a iluminação pública
desta via.
Que solicita do Executivo,
junto à Secretaria
Municipal de Obras, a
construção de muros
laterais de divisa em toda
a extensão do terreno
pertencente ao Lar
Transitório São Francisco
de Assis, bem como a
conclusão das obras de
instalação de tubulação
de captação de águas
pluviais que corta o terreno
pertencente à referida
entidade.
Que solicita do Executivo
e do Presidente do
Conselho Municipal de
Trânsito a sinalização
vertical de vagas privativas
para estacionamento de
m o t o c i c l e t a s ,
ciclomotores e bicicletas
existentes nas vias
públicas da região central
da cidade aumentando as
vagas e a realização de
fiscalização
mais
rigorosa visando coibir o
uso indevido.
Que solicita do Executivo,
junto à Secretaria
Municipal de Obras e o
Conselho Municipal de
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Nº027/2004 –

Nº028/2004 –

Nº029/2004 –

Trânsito, a instalação de
redutores de velocidade
em ambos os sentidos da
Avenida Francisco Jalles,
nos Bairros Vila Maria e
Jardim Paulo VI, que liga
o centro ao acesso à SP320; a instalação de
placas de trânsito
indicando a velocidade
permitida para o local
citado e o recapeamento
total da Avenida Francisco
Jalles, entre a rotatória da
Rodovia Euclides da
Cunha e o cruzamento
com a Rua Vinte e
Quatro.
Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Esportes a construção
de uma quadra de areia
nas dependências da
Escola Agrícola de Jales
e o fornecimento de
alguns
materiais
esportivos.
Que
solicita
do
Superintendente da
Telefônica em Ribeirão
Preto, Senhor Milton
Scavazzini
Júnior,
proceder
estudo
pormenorizado
da
quantidade de prováveis
usuários do telefone
público a ser instalado no
Jardim do Bosque e a sua
posterior instalação
defronte
ao
estabelecimento
comercial localizado na
Rua dos Escoteiros
esquina com a Rua
Domingos de Rossis
Filho, nº180, no citado
bairro.
Que solicita do Executivo
e das Secretarias
Municipais de Obras e
Planejamento,
o
levantamento das reais
possibilidades
da
ampliação da área urbana
da cidade de Jales,
passando a compreender
também as terras rurais
localizadas
nas
proximidades do Distrito
Industrial e Comercial II,
o Jardim Euphly Jalles,
Jardim Santo Expedito e
Jales Clube, pertencentes
à Família Jalles (Espólio
de Euphly Jalles), fazendo
cumprir, especialmente
neste caso, a Lei
Orgânica Municipal – Dos
Princípios Gerais da
atividade econômica e
— 20 —

Nº030/2004 –

Nº031/2004 –

Nº032/2004 –

Nº42/2004 –

social – Da política
urbana.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal
de
Planejamento,
a
notificação de todos os
proprietários de terrenos
urbanos sem edificação
que se apresentarem
abarrotados de entulho,
para que providenciem a
devida
limpeza
e
conservação de seus
imóveis. Solicita ainda, a
correta e freqüente
limpeza da Avenida José
Rodrigues e das áreas
institucionais localizadas
no Jardim do Bosque.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito, a
implantação de pintura na
pavimentação asfáltica de
todos os cruzamentos de
nossas vias públicas que
ainda não o possuem,
bem como a recuperação
das pinturas nos locais
onde estão apagadas,
estabelecendo-se uma
forma
de
acompanhamento destas
pinturas, para que
estejam sempre em
perfeito estado.
Que solicita do Executivo
intervenção junto ao
Departamento
de
Estradas e Rodagem no
intuito de que sejam
construídas ao menos
duas passarelas para
pedestres ao longo da
Rodovia Euclides da
Cunha, na interligação
com o Distrito Industrial II
e o Jardim Santo Expedito
e que a distância entre as
passarelas construídas
seja estabelecida para
que os pedestres tenham
segurança ao transpor a
Rodovia Euclides da
Cunha,
sem
a
necessidade de percorrer
longo caminho.
Que solicita do Diretor
Regional do DER de São
José do Rio Preto, Senhor
Natal Takashi Arakawa e
do Engenheiro Chefe da
Residência
de
Conservação do DER de
Jales, Senhor Osmar Luiz
Moro, a pavimentação do
acostamento da Rodovia
Euphly Jalles, defronte a
entrada da empresa OMG

Nº43/2004 –

Nº44/2004 –

Nº45/2004 –

Nº46/2004 –

Nº50/2004 –

e da Associação Nipo
Jalesense, bem como a
instalação de placas de
sinalização terrestre nas
proximidades do local,
indicando a freqüente
entrada e saída de
veículos.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, a
instalação de galerias
pluviais nas ruas onde se
fizerem necessário, no
Residencial
Jardim
Alvorada, bem como a
implantação
de
pavimentação asfáltica
em todas as vias públicas
localizadas no referido
Residencial.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras e ao
Conselho Municipal de
Trânsito, a instalação de
iluminação pública ao
longo da Marginal Airton
Senna da Silva, no trecho
situado entre a Avenida
Nações Unidas e a
Sociedade São Vicente de
Paula.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, o
asfaltamento da Rua
Quinze, localizada entre a
Rua Vicente Leporace e a
Avenida da Integração, no
Jd. América; da Rua São
Sebastião, no Jardim
Paraíso; da Rua Pedro
Dutra da Silva, localizada
entre as Ruas Santa
Tereza e Relíquias de
Miranda, na Vila Talma,
bem
como
no
prolongamento da Avenida
Lima Barreto, no Jd.
Arapuã.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito
providenciarem estudo
para minimizar o risco de
acidentes de trânsito na
Rua Três, esquinas com
as Ruas Oito e Dez, na
área central de Jales,
bem como adequar o
trânsito daqueles locais,
podando as árvores e
plantas existentes nas
calçadas.
Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Esportes, Prof. Wilter
Guerzoni,
o
desenvolvimento de

Nº53/2004 -

Nº54/2004 –

Nº55/2004 –

Nº56/2004 –

projetos com base na Lei
Orgânica Municipal,
dando incentivo e apoio ao
esporte de nossa cidade.
Que
solicita
dos
Excelentíssimos
Senhores Luiz Inácio Lula
da Silva, Presidente da
República Federativa do
Brasil; Antonio Palocci
Filho, Ministro da
Fazenda; José Sarney,
Presidente do Senado
Federal; João Paulo
Cunha, Presidente da
Câmara
Federal,
Humberto Costa, Ministro
da Saúde e Senadores e
Deputados Federais pelo
PPS, providências para
elaborarem dispositivos
legais, permitindo que
vinte por cento da
importância arrecadada
através da CPMF no
Município de origem seja
retida ou retornada ao
mesmo e que tal
importância
seja
obrigatoriamente aplicada
em programas relativos à
saúde pública, divulgando
mensalmente
a
importância arrecadada
através da CPMF de cada
Município.
Que solicita do Diretor do
Procon de Jales intervir na
questão do problema
causado
pelo
atendimento demorado
em algumas instituições
financeiras de nossa
cidade, bem como
informar as instituições
financeiras, instando-as a
cumprir a legislação
relativa à responsabilidade
pelo trabalho oferecido,
estabelecendo tempo
máximo
para
os
atendimentos,
notadamente nos caixas.
Que solicita do Secretário
Municipal de Finanças a
instalação de iluminação
pública em toda a
extensão da Avenida
Paulo Marcondes, no
Distrito Industrial I, bem
como a conclusão do
calçamento e da ciclovia
da referida Avenida.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras,
procederem a abertura
definitiva da Rua das
Palmeiras, no Bairro Vila
Norma, bem como a

Nº57/2004 –

Nº68/2004 –

Nº69/2004 –

Nº70/2004 –

instalação de guias,
sarjetas e a pavimentação
asfáltica na referida via
pública.
Que solicita do Secretário
Municipal de Esportes,
Cultura e Turismo e do
Presidente do Conselho
Municipal de Turismo,
procederem estudo real
para envidar esforços no
sentido de potencializar
Jales e região, tornandoa um pólo turístico, bem
como envolver nossa
c o m u n i d a d e ,
Associações, Clubes de
Serviços e empresários
ligados ao comércio e
indústria, que poderão ser
parceiros nesta investida.
Que solicita do Executivo
e do Coordenador do
Departamento
de
Limpeza providências
para que a frente de
trabalho contratada pela
Prefeitura Municipal de
Jales faça a limpeza de
toda a extensão da
Avenida Maria Jalles, que
se encontra com um
denso matagal, bem como
que se concluam as obras
de plantio de gramas na
Avenida Maria Jalles.
Que solicita do Prefeito
Municipal e Presidente do
Comitê da Bacia do Rio
São José dos Dourados,
do Curador do Meio
Ambiente
e
da
Coordenadora
do
Conselho Municipal do
Meio Ambiente, medidas
protetivas com relação à
nascente do Córrego
Tamboril no que diz
respeito à contenção de
lançamento de elementos
poluentes, bem como
procederem levantamento
de
projeto
para
canalização
desta
nascente, ligando o Bairro
São Judas Tadeu à
Rodovia Euphly Jalles.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal
de
Planejamento,
procederem estudo de um
plano de ação para
reforma completa da frota
municipal que se encontra
em boa parte sucateada
e que se estabeleça um
rodízio destes veículos,
iniciando os consertos
por aqueles que se

encontram em piores
condições.
Nº71/2004 –
Que solicita do Prefeito
Municipal e Presidente do
Comitê da Bacia do Rio
São José dos Dourados,
do Curador do Meio
Ambiente
e
da
Coordenadora
do
Conselho Municipal do
Meio
Ambiente,
providenciarem
a
construção da extensão
da canalização da
Avenida Maria Jalles,
partindo do cruzamento
com a Rua Dez até atingir
a Rodovia Euphly Jalles,
promovendo
uma
campanha de preservação
e reflorestamento das
margens deste córrego.
Nº81/2004 –
Que solicita do Delegado
da Policia Federal de
Jales, Doutor Amaro
Vieira
Ferreira,
providências visando a
possibilidade, dentro da
legalidade constitucional
e da própria Policia
Federal, de serem doados
alguns
brinquedos
apreendidos pela nossa
D e l e g a c i a ,
exclusivamente para o
atendimento de crianças
carentes de Jales e
também de outras
cidades da região.
Nº82/2004 – Que solicita do Coordenador
Institucional da Elektro,
Nilton Azambuja Ferreira,
providências visando a
análise dos pontos de
iluminação da área central
e dos bairros de nossa
cidade que necessitam
ter as lâmpadas repostas
e verificar se com estas
trocas de lâmpadas
haverá maior economia de
energia.
Nº83/2004 –
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras e ao
Presidente do Conselho
Municipal de Trânsito,
procederem a abertura do
canteiro central da
Avenida Alfonso Rossafa
Molina, no trecho entre a
Avenida João Amadeu e a
Rua 14, de maneira
assemelhada ao que foi
realizado na quadra da
Avenida, localizada entre
as Ruas 14 e 16 e demais
pontos.
Nº84/2004 –
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
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Nº86/2004 –

Nº87/2004 –

Nº88/2004 –

Nº89/2004 –

Municipal de Trânsito a
execução de serviços de
pintura na pavimentação
asfáltica que sinalizem o
retorno à esquerda na
Avenida João Amadeu
com a Rua 19, bem como
a instalação de muros ou
barras de proteção no
passeio, defronte as
residências localizadas
em tal esquina.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal
de
Planejamento,
procederem estudo para
viabilizar
o
desenvolvimento do Setor
Oeste
da
cidade,
localizado entre a Rodovia
Euclides da Cunha,
passando
pelo
prolongamento da Avenida
Francisco Jalles até a
Rua Suécia, envolvendo
os Bairros Jardim
Brasília, Jardim Novo
Mundo, Jardim Paulo VI,
Vila Maria e Jardim Nossa
Senhora Aparecida da
Boa Vista, através da
abertura da Rua Dezenove
e de outras ruas.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras
procederem a instalação
de guias e sarjetas no
canteiro central da rua
existente na área interna
da Escola Agrícola de
Jales, bem como o
cascalhamento da referida
rua.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, a
construção de um abrigo
com cobertura, que sirva
de ponto de tomada de
ônibus urbano na Rua
Prof. Rubião Meira, no
Cohab Roque Viola, entre
as Ruas Cauã e
Camapuã, bem como a
instalação de assentos no
referido abrigo.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal
de
Planejamento
e
PRODIJAL,
o
cascalhamento de todas
as travessas da Avenida
Alcebíades Bernardo
existente no Distrito
Industrial III de nossa
cidade e também a
execução de obras para
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Nº101/2004 –

Nº102/2004 –

Nº103/2004 –

Nº104/2004 –

Nº105/2004 –

adequar todos os acessos
da Rodovia Euclides da
Cunha ao referido Distrito.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras e
Conselho Municipal de
Trânsito, a instalação de
um redutor de velocidade,
em ambos os sentidos da
Rua Nossa Senhora
Aparecida esquina com a
Rua Aimorés, no Jardim
Paraíso, bem como a
instalação de placas de
trânsito indicando a
velocidade permitida para
o local.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras e
Conselho Municipal de
Trânsito, a instalação de
um redutor de velocidade
em ambos os sentidos da
Avenida
Guilherme
Soncini,
nas
proximidades da esquina
com a Rua Idair Lopes, no
Jardim Tangará, bem
como a instalação de
placas de trânsito
indicando a velocidade
permitida.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras e
Conselho Municipal de
Trânsito, a instalação de
iluminação pública ao
longo da Marginal Izaura
Berto Venturini, no trecho
situado entre a Avenida
João Amadeu e o trevo de
acesso ao Jardim Arapuã,
Cohab JACB e saída para
Paranapuã.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras e
Conselho Municipal de
Trânsito, a construção de
calçamento na Avenida da
Integração,
nas
proximidades do Pronto
Socorro Municipal e a
instalação de placas de
trânsito indicando a
velocidade permitida para
o local.
Que solicita do Executivo
junto às Secretarias
Municipais de Obras e
Planejamento,
a
construção de uma
cobertura que sirva de
ponto de tomada de
ônibus
para
os
universitários na Praça
Doutor Euphly Jalles, na

Nº106/2004 –

Nº107/2004 –

Nº108/2004 –

Nº109/2004 –

Nº110/2004 –

Nº132/2004 –

Avenida João Amadeu e a
instalação de assentos
para os usuários do
ponto.
Que solicita do Executivo
junto às Secretarias de
Obras e Planejamento, o
recapeamento total da
Avenida Maria Jalles, no
trecho
entre
o
cruzamento da Rua Hum
e a Rua Dez.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal
de
Planejamento
a
notificação de todos os
proprietários de terrenos
urbanos sem edificação e
que se apresentem
abarrotados de entulhos,
notadamente
os
localizados na entrada de
nossa cidade, para
providenciarem a devida
limpeza e conservação
dos seus imóveis e caso
a notificação legalmente
prevista reste infrutífera
que
procedam
a
autuação.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, o
recapeamento das Ruas
Maranhão e Bahia, no
Jardim Paulista II e a
adequação e melhoria da
passagem de nível sob a
via férrea nesta mesma
localidade.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Esportes,
Cultura e Turismo, a
adequação
das
instalações da Praça de
Esportes do Jardim
Municipal, Renascer e
Mutirão
I
e
II,
principalmente o campo
de futebol que a integra;
a construção de vestiários
e sanitários no local, bem
como a construção de
alambrados.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras a
adequada limpeza do
Centro de Lazer do
Trabalhador “Pedro
Borges de Lima”.
Que solicita do Executivo
junto às Secretarias
Municipais de Obras e
Planejamento,
a
instalação de sarjetões na
Rua Holanda, esquina
com a Avenida Integração,

Nº133/2004 –

Nº134/2004 –

Nº135/2004 –

Nº136/2004 –

Nº137/2004 –

no Jardim Europa, bem
como na Rua Bom Jesus,
esquina com a Rua dos
Tamboris, no Jardim Bom
Jesus, bem como
providenciarem
a
conservação
da
pavimentação asfáltica
existentes em tais locais.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, a
conclusão da obra de
canalização de córrego
na Chácara Bandeirantes,
proximidades do Jardim
Oiti, que foram iniciadas
a aproximadamente dois
anos e que ainda não
estão concluídas.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, a
instalação de sarjetões na
Rua do Estado, nos
cruzamentos com todas
as ruas entre os bairros
Jardim Trianon e Jardim
América, bem como a
recuperação
da
pavimentação asfáltica
existente em tais locais.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, a
instalação de guias,
sarjetas e a pavimentação
asfáltica
no
prolongamento da Avenida
América do Sul, mais
precisamente defronte o
Centro de Lazer João
Borges de Lima.
Que solicita do Secretário
Municipal de Esportes,
Cultura e Turismo, Prof.
Wilter
Guerzoni,
providências visando o
levantamento
das
edificações existentes no
Município de Jales cujas
construções são datadas
da época da fundação do
Município e providenciar
para
que
estas
edificações
sejam
preservadas através de
Lei específica, tornandoas
patrimônio
do
Município. Solicita, ainda,
proceder o tombamento
da edificação existente na
Rua Dez, esquina com a
Rua Sete, na área central
de Jales.
Que
solicita
dos
Secretários Municipais de
Obras e Planejamento
providenciarem estudos
para a implantação de

Nº147/2004 –

Nº148/2004 –

Nº149/2004 –

construção de casas
populares,
tendo
substituídas às formas
convencionais pelas de
estrutura metálica, bem
como a implantação de
um novo projeto em forma
de
mutirão
para
edificação de moradias
em área próxima ao
Jardim Municipal.
Que solicita do Diretor do
DER de São José do Rio
Preto, Natal Takashi
Arakawa
e
do
Responsável
pelo
Departamento de Obras
de Manutenção da
Rodovia Euclides da
Cunha da Empresa
Constroeste, Eng. Carlos
Alberto M. Toschi, a
construção das vias
marginais
nas
proximidades do Distrito
Industrial III e da rotatória
que interliga a Av.
Francisco Jalles com a
Rodovia Euclides da
Cunha.
Que solicita do Conselho
Municipal de Trânsito e da
Secretaria Municipal de
Planejamento,
a
reinstalação do redutor de
velocidade em ambos os
sentidos da Rua Professor
Rubião Meira, em seu
ponto inicial, após o
término da Avenida Jânio
Quadros, defronte o posto
de abastecimento de
combustíveis, com a
instalação de placas de
trânsito indicando a
velocidade permitida.
Solicita, ainda, revisão em
todos os redutores de
velocidade em que foram
utilizados o sistema de
tachões, pois nenhum
deles se encontra inteiro.
Que solicita do Promotor
de Justiça Curador do
Meio Ambiente da
Comarca, Dr. André Luiz
de Souza; da Presidente
do Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente,
Profª Gema Prandi Rosa
e do Secretário Municipal
de Agricultura, Eng. Luiz
Carlos Floriano da Silva,
providenciarem o plantio
de árvores nas margens
do Córrego Tamboril,
próximo
à
ponte
recentemente construída
da Estrada Municipal
Jales – Pontalinda e a

Nº150/2004 –

Nº151/2004 –

Nº164/2004 –

Nº165/2004 –

Nº166/2004 –

construção de caixas de
contenção para evitar o
assoreamento do córrego.
Que solicita do Executivo
providências
para
viabilizar junto ao
Consórcio Intermunicipal
da Pedreira da Região de
Jales, a cessão de 14 m³
de pedra nº01, destinada
à construção da sede da
Associação
dos
Funcionários da Santa
Casa de Misericórdia de
Jales.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal
de
Planejamento,
levantamento
da
possibilidade de ser
colocado
em
funcionamento na nossa
cidade, em conjunto com
a
unidade
de
processamento de lixo,
uma unidade produtora de
adubo
orgânico,
trabalhando em conjunto
com os coletores e
separadores de lixo,
fazendo com que os
micros e pequenos
produtores rurais tenham
acesso
ao
adubo
orgânico.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
instalação de placas de
sinalização e pintura na
pavimentação asfáltica
em todos os cruzamentos
de nossas ruas com a via
férrea, bem como a
instalação de cancelas
eletrônicas
e
sonorizadores em todos
os
referidos
cruzamentos.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito e
Secretaria Municipal de
Obras, a instalação de
dois redutores de
velocidade, os quais
deverão apresentar-se
adequadamente
sinalizados, em ambos os
sentidos da Avenida
Antonio Pavan, no
Conjunto Habitacional
“Dercílio Joaquim de
Carvalho”, bem como a
instalação de placas de
trânsito indicando a
velocidade permitida para
o local citado.
Que solicita do Executivo
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Nº167/2004 –

Nº168/2004 –

Nº169/2004 –

Nº175/2004 –

junto à Secretaria
Municipal
de
P l a n e j a m e n t o
providenciarem a limpeza
diária e adequada do
espelho d´água onde são
criados
jacarés
e
tartarugas, na Praça João
Mariano de Freitas,
conhecida como “Praça
do Jacaré”, bem como
providenciarem a correta
limpeza, arborização,
conservação
e
manutenção de todas as
Praças
Públicas
existentes no Município
de Jales.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras e
Conselho Municipal de
Trânsito procederem a
instalação de iluminação
pública nas Ruas Seis e
Oito, além de todas as
suas travessas, no Jardim
Maria Silveira, que
possuem postes da rede
pública, porém sem as
luminárias.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal
de
Planejamento e Conselho
Municipal de Trânsito, a
construção de muretas de
proteção e a instalação de
“guarda-corpos” em todas
as travessas da Avenida
Maria Jalles, desde a Rua
Hum até a Rua Dez.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito, a
instalação de redutores de
velocidade em ambos os
sentidos da Avenida
Francisco Jalles, nos
Bairros Vila Maria e
Jardim Paulo VI, que liga
o centro ao acesso da SP320, área residencial e
comercial, bem como a
instalação de placas de
trânsito indicando a
velocidade permitida para
o local citado. Solicita,
ainda, a instalação de
iluminação
pública
naquele
local,
especialmente
pelo
movimento
intenso
ocasionado
pela
inauguração do templo da
Igreja
Evangélica
Assembléia de Deus.
Que solicita do Executivo
junto às Secretarias
Municipais
de
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Nº183/2004 –

Nº184/2004 –

Nº185/2004 –

Nº186/2004 –

Nº187/2004 –

Nº188/2004 –

Planejamento e Obras, o
recapeamento da Rua da
Constituição e da Rua
São Tomé, no bairro Vila
União.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, a
instalação de guias,
sarjetas e pavimentação
asfáltica na Rua Arlindo
Corrêa Júnior, no Jardim
Guarani.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito, a
instalação de redutores de
velocidade na Rua São
Francisco, Jardim São
Judas Tadeu e a
instalação de placas de
trânsito indicando a
velocidade permitida para
o local citado.
Que solicita do Executivo
junto às Secretarias
Municipais de Obras e
Planejamento,
o
recapeamento total da
Rua Carlos Drummond de
Andrade e Vinícius de
Moraes, no Conjunto
Habitacional Arapuã; da
Rua Joaquim Muniz
Pereira, no trecho entre a
Rua 19 e a Rua 23, no
Jardim América e da Rua
Canadá, no trecho entre a
Rua Bolívia e a Rua dos
Girassóis, no Jardim
Santo Expedito.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, o
recapeamento total da
Rua Professor Rubião
Meira,
no
trecho
localizado no Conjunto
Habitacional Roque Viola.
Que solicita do Executivo
junto às Secretarias
Municipais de Obras e
Planejamento,
a
instalação de canalização
de águas pluviais, através
dos serviços de galerias,
bem como a instalação de
guias,
sarjetas
e
pavimentação asfáltica
nas
Ruas
Peru,
Nicarágua, Jamaica, Chile
e Bolivia, bem como na
extensão de sua Avenida,
no
Jardim
Santo
Expedito.
Que solicita do Executivo
junto às Secretarias
Municipais de Obras e
Planejamento,
a
instalação de galerias

Nº194/2004 –

Nº195/2004 –

Nº196/2004 –

Nº197/2004 –

Nº198/2004 –

para águas pluviais,
guias,
sarjetas,
pavimentação asfáltica e
iluminação pública, nos
trechos em que inexiste
tal infraestrutura na
Avenida Eng. Euphly
Jalles e suas travessas,
no Jardim Estados
Unidos.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, a
instalação de guias,
sarjetas e pavimentação
asfáltica
no
prolongamento da Avenida
Industrial localizada no
Distrito Industrial I.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, o
recapeamento da Rua
Três, no trecho localizado
entre a Avenida João
Amadeu e a Rua Dois, na
área central da cidade.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, a
regularização da situação
da Rua Amazonas, em
seu
prolongamento
localizado no Jardim São
Judas Tadeu, entre as
Ruas José Bernini e
Anizio Martins Ferreira,
possibilitando
aos
proprietários de casas e
terrenos documentarem
seus imóveis.
Que solicita do Promotor
de Justiça Curador do
Meio Ambiente da
Comarca de Jales, Dr.
André Luiz de Souza, da
Presidente do Conselho
Municipal de Defesa do
Meio Ambiente, Profª
Gema Prandi Rosa, do
Prefeito Municipal, Hilário
Pupim e do Secretário
Municipal
de
Planejamento, Nilton
Zenhiti
Suetugo,
procederem estudo para a
instalação de latões para
coleta de lixo reciclável,
de acordo com as cores
correspondentes
apresentadas em Projeto
anexo à Indicação, de
autoria dos alunos da 4ª
série “A” da E.E.
Deputado Oswaldo de
Carvalho e que estes
latões sejam instalados a
principio na região central
da cidade.
Que solicita do Executivo

Nº199/2004 –

Nº209/2004 –

Nº210/2004 –

Nº211/2004 –

Nº214/2004 –

junto às Secretarias
Municipais de Esportes,
Cultura e Turismo e de
Finanças, destinarem um
local mais amplo e
adequado para receber a
sede da Corporação
Musical Municipal de
Jales, bem como a
confeccção de novos
uniformes para os seus
integrantes. Solicita,
ainda, adequarem a ajuda
de custo repassada
mensalmente
aos
músicos, elevando-a a
patamar
mais
consentâneo
à
importância
da
Corporação
como
patrimônio cultural de
nossa cidade.
Que
solicita
do
Superintedente Regional
da Telefônica em Ribeirão
Preto, Milton Scavazzini
Júnior, proceder estudo e
a posterior instalação de
um telefone público
“orelhão” defronte a Igreja
Católica existente no
Bairro rural do Córrego da
Roça.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras,
procederem
ao
recapeamento de todas
as ruas do Bairro Jardim
Aparecida da Boa Vista
(Alto da Caixa D´água).
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras,
procederem
ao
recapeamento de todas
as ruas do Bairro Vila
Talma.
Que solicita do Executivo,
da Secretaria Municipal
de Planejamento, do
Conselho Municipal de
Trânsito e do Ministério
Público Estadual de
Defesa dos Direitos do
Cidadão, procederem a
instalação de iluminação
pública na Avenida da
Integração, sentido Rua
Nova York à rotatória da
Avenida Francisco Jalles,
bem como estabelecerem
de forma correta os
serviços de varrição de rua
nesta mesma localidade.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal
de
Planejamento
a
instalação de guias,

Nº215/2004 –

Nº216/2004 –

Nº217/2004 –

Nº221/2004 –

Nº222/2004 –

sarjetas e pavimentação
asfáltica nas travessas da
Avenida
Paulo
Marcondes, localizado no
Distrito Industrial I.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal
de
Planejamento
o
recapeamento das Ruas
dos Guatambus e dos
Pinheiros, no Bairro Vila
Pinheiro.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal
de
Planejamento e Conselho
Municipal de Trânsito, a
instalação de placas de
sinalização
nos
cruzamentos das Ruas
01, 03, 05, 07 e 09 e entre
as Ruas 14 e 22, no setor
central de nossa cidade,
possibilitando facilidade
de localização das
residências dos locais
citados.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal
de
Planejamento e Conselho
Municipal de Trânsito, a
instalação de iluminação
pública na Rua Dercio
Joaquim de Carvalho,
situada no Distrito
Industrial II, assim como
várias outras ruas do
mesmo setor Industrial e
Comercial, que possuem
postes da rede pública,
porém sem as luminárias.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, a
instalação de sarjetão na
Travessa F, esquina com
a Avenida Industrial, no
Distrito Industrial I, bem
como a recuperação da
pavimentação asfáltica
existente em tal local.
Que solicita do Executivo,
da Secretaria Municipal
de Planejamento, do
Conselho Municipal de
Trânsito e do Ministério
Público Estadual de
Defesa dos Direitos do
Cidadão, procederem a
instalação de iluminação
pública na Rua Antonio
Bernardo
Peres,
localizada no Parque São
Bernardo, entre a Rua
Liberatto Perfetto e a
Avenida
Salustiano
Pupim, bem como
estabelecerem de forma

Nº223/2004 –

Nº230/2004 –

Nº231/2004 –

Nº232/2004 –

Nº233/2004 –

correta os serviços de
varrição de rua nesta
mesma localidade.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, a
instalação de sarjetão na
Rua Marechal Rondon,
esquina com a Rua
Virgínia, no Jardim
Estados Unidos, bem
como a recuperação da
pavimentação asfáltica
existente em tal local.
Que solicita do Conselho
Municipal de Trânsito e da
Secretaria Municipal de
Planejamento e Trânsito,
a
demarcação
na
pavimentação asfáltica da
área central da cidade
readequando os espaços
para os veículos e a
realização de campanhas
de conscientização aos
motoristas para uma
melhor utilização dos
espaços
de
estacionamento.
Que solicita do Prefeito
Municipal, Hilário Pupim e
do
Vice-Prefeito
Municipal, Dr. Mauro
Hatsuo Suetugo, a
instalação do Centro de
Zoonoses, assim como
buscarem auxílio e
parceria com a Sociedade
Protetora dos Animais de
Jales, através de seus
representantes diretos,
para um trabalho em
conjunto.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras,
Serviços Públicos e
Habitação, a instalação
de telas protetoras em
todas as “bocas de lobo”
existentes na vias
públicas de nossa cidade,
sendo as mesmas
assentadas com massa
de concreto ou soldadas.
Que solicita do Executivo
junto à sua assessoria de
planejamento,
procederem ao estudo
correto do valor dos
alugueis pagos pelos
empresários
com
estabelecimento no
Terminal Rodoviário de
Jales, visando redução
destes alugueis para que
os mesmos possam
continuar
gerando
emprego e renda para o
nosso município.
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Nº234/2004 –

Nº243/2004 –

Nº244/2004 –

Nº245/2004 –

Nº249/2004 –

Nº250/2004 –

Que solicita do Executivo
junto à sua assessoria de
saúde, disponibilizarem
um enfermeiro e um
médico para assistirem
aos pacientes que fazem
tratamento médico na
Fundação Pio XII (Hospital
do Câncer), de Barretos,
na viagem de ida e retorno
a Jales.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras,
Serviços Públicos e
Habitação, a ampliação
das instalações dos
sanitários
públicos
localizados no Comboio
Municipal de Alimentos,
adequando
a
sua
utilização aos horários de
maior movimento, ou seja,
aos sábados e domingos
pela manhã.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito, a
instalação de redutores de
velocidade na Rua Pedro
Dutra da Silva, esquina
com a Rua Djaime Antonio
de Oliveira, localizada no
Bairro Vila Talma, bem
como a instalação de
placas de trânsito
indicando a velocidade
permitida.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras,
Serviços Públicos e
Habitação, a instalação
de um sarjetão na Rua
Pedro Dutra da Silva,
esquina com a Rua Santa
Maria, na Vila Talma, bem
como a recuperação da
pavimentação asfáltica do
local.
Que solicita do Executivo
junto a Secretaria
Municipal
de
P l a n e j a m e n t o
promoverem adequada
limpeza pública de nosso
município, notadamente
nos bairros mais carentes
e uma correta fiscalização
para que os passeios
públicos
sejam
conservados por quem de
direito, promovendo o
cumprimento da Lei
Complementar nº40/95,
que estabelece o Código
de Posturas do Município.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal
de
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Nº251/2004 –

Nº252/2004 –

Nº255/2004 –

Nº261/2004 –

Nº262/2004 –

Planejamento,
a
colocação de caçambas
de lixo removíveis em três
pontos da Avenida Lima
Barreto; uma na Rua das
Palmeiras, saída para
Palmeira D´Oeste; uma
em cada extremidade da
Rua Idair Lopes, uma no
final da Rua Dezenove e
uma
na
Avenida
Salustiano
Pupim,
próximo ao Frigorífico
Jales, no final da
pavimentação asfáltica.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Educação,
promoverem estudo de a
municipalidade viabilizar
transporte para os
trabalhadores de Jales
que residem na zona rural
e que este transporte seja
feito pelos ônibus de
estudantes, que passam
por quase todos os bairros
rurais de Jales.
Que solicita do Executivo
junto às Secretarias
Municipais
de
Planejamento e Obras,
procederem à adequação
de um local mais amplo
no Espaço Cultural “Dr.
José Carlos Guisso” para
a instalação do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE.
Que
solicita
do
Superintendente Regional
da Telefônica em Ribeirão
Preto, Milton Scavazzini
Júnior, proceder ao
estudo pormenorizado da
quantidade de prováveis
usuários do telefone
público “orelhão” e a
posterior instalação na
Rua Viena, na Vila
Aparecida da Boa Vista,
defronte a residência da
Senhora Corina Correia.
Que solicita do Secretário
Municipal
de
Planejamento a definição,
em conjunto com a
Presidência da APCD –
Associação Paulista dos
Cirurgiões Dentistas, dos
locais mais adequados
para receberem placas
oficiais de sinalização,
indicando
a
sede
campestre da referida
associação.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Agricultura,
procederem
a

Nº263/2004 –

Nº264/2004 –

Nº265/2004 –

Nº268/2004 –

Nº269/2004 –

recuperação da estrada
municipal do Córrego do
Coqueiro, que interliga as
propriedades
dos
Senhores José Cláudio
Rodrigues,
Paulo
Monteiro Rodrigues,
Alécio José Savegnago e
João Mansueli.
Que
solicita
do
Departamento
de
Estradas e Rodagem e do
Secretário Municipal de
Obras, a recuperação da
parte danificada do
acesso da Rodovia
Euphly Jalles com o
Bairro Rural da Rosalina
e da parte danificada do
acesso da Rodovia Jarbas
de Moraes com o Bairro
Rural da Barra Bonita.
Que solicita do Executivo
e do Presidente do
Conselho Municipal de
Trânsito procederem
fiscalização no local
denominado Rua Bélgica,
entre a Avenida Francisco
Jalles e a Rua Nove, onde
ônibus escolares e
caminhões estacionam,
verificando se as normas
de trânsito estão sendo
cumpridas, bem como
estabelecer um local
próximo, como a Rua
Nove, atrás da AABB,
para estacionamento
destes veículos.
Que solicita do Executivo
junto às Secretarias
Municipais de Obras,
Serviços Públicos e
Habitação
e
de
Planejamento,
a
instalação de guias,
sarjetas e a pavimentação
asfáltica
no
prolongamento da Avenida
Lima Barreto, ligando-a à
Avenida Arapuã, no
Jardim Arapuã.
Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Esportes, Cultura e
Lazer, a reforma das
instalações da Praça de
Esportes do Jardim
Arapuã; a recuperação do
alambrado e dos portões
de acesso, bem como a
designação de um
servidor público municipal
ou contratação de pessoa
para as funções de
zeladoria e organização
da utilização da praça.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho

N270/2004 –

N271/2004 –

Nº272/2004 –

Nº273/2004 –

Nº280/2004 –

Municipal de Trânsito
providências para que
sejam feitas inscrições na
pavimentação asfáltica
dos sinais de alerta aos
motoristas e também as
faixas de pedestres nas
proximidades das escolas
de educação infantil
EDEM e Caminho Feliz,
bem como a instalação de
redutor de velocidade e
placas aéreas nas Ruas
Seis e Oito, indicando a
proximidade das referidas
escolas.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras,
Serviços Públicos e
Habitação, a construção
de
canaletas
de
escoamento de água em
toda
a
extensão
confrontante com os
imóveis lindeiros à
Marginal Ayrton Senna da
Silva e a implantação de
calçamento para trânsito
de pedestres às margens
da referida via.
Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito, a
instalação de placas
aéreas indicativas da
depressão existente na
Avenida
Salustiano
Pupim, esquina com a
Rua Fraternidade, no
Jardim Morumbi; a
inscrição
na
pavimentação asfáltica
indicando a existência de
depressão e a pintura total
da depressão com tinta
reflexiva.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Esportes, o
desenvolvimento de
projetos com base na Lei
Orgânica Municipal,
dando incentivo e apoio ao
esporte de nossa cidade
e também à Liga
Jalesense de Futebol.
Que solicita do Executivo
a construção de uma
creche
adequada
devidamente para abrigar
as crianças e os
profissionais no Jardim
Municipal.
Que solicita do Executivo
junto à assessoria de
saúde e de gabinete,
providências para que
seja equipado o ônibus
que transporta pacientes

Nº281/2004 –

Nº285/2004 –

Nº286/2004 –

Nº287/2004 –

para a Fundação PIO XII
de
Barretos,
com
banheiro (sanitário),
assentos adequados para
os
pacientes
e
climatizador. Solicita,
ainda, a adequação de um
local para que o motorista
possa
descansar
enquanto os pacientes
recebem atendimento.
Que solicita do Executivo
junto ao Diretor da 93ª
Ciretran, Dr. Altair Ramos
Leon, seja providenciado
um local de melhor
acesso e estacionamento,
especialmente para
caminhões pesados e
carretas, para as vistorias
de licenciamento e
transferência
dos
mesmos, bem como a
adequação também de
local do Posto de
Lacração de veículos nas
proximidades do local de
vistorias.
Que
solicita
do
Superintendente Regional
da Telefônica, Senhor
Milton Scavazzini Júnior,
proceder
estudo
pormenorizado
da
quantidade de prováveis
usuários de orelhão e a
sua instalação na Rua
Dezenove, defronte ao
Grupo
Espírita
Beneficente
Maria
Dolores, nº768, no Jardim
São Judas Tadeu.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal
de
Planejamento
a
instalação de iluminação
pública na Rua João
Pessoa, no Conjunto
Habitacional JACB I, que
possui postes da rede
pública, porém sem as
luminárias.
Que solicita do Secretário
Municipal
de
Planejamento, Senhor
Nilton Zenhiti Suetugo e
do Superintendente
Regional da Telefônica,
Senhor Milton Scavazzini
Júnior, procederem a
verificação da existência
de duas carreiras de
postes na Avenida Paulo
Marcondes, entre o
Aeroporto Municipal e a
Transportadora Conde, e
a retirada dos postes de
madeira que sustentam
os cabos da rede de

Nº288/2004 –

Nº289/2004 –

Nº290/2004 –

Nº291/2004 –

telefonia, considerando
que alguns destes estão
podres e prestes a cair.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal
de
Planejamento,
a
instalação de iluminação
pública na Rua Mamoré,
no Jardim Oiti (Chácara
Bandeirantes) defronte ao
número 1238, que possui
poste da rede pública,
porém sem a luminária.
Que solicita do Executivo
junto às Secretarias
Municipais de Obras e
P l a n e j a m e n t o
procederem
ao
levantamento
das
condições reais da
pavimentação asfáltica no
trecho entre a Rua Hum,
próximo ao cruzamento
com a Avenida Maria
Jalles, que recebeu obras
de implantação de
tubulações e o asfalto
está afundando.
Que solicita do Executivo
o recapeamento da Rua
Júlio de Mesquita Filho,
esquina com a Rua
Antonio Castanheira, no
Bairro Jardim América.
Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal
de
Planejamento,
promoverem a correta
fiscalização para que os
passeios públicos sejam
conservados por quem de
direito, possibilitando aos
pedestres a utilização
ideal das calçadas e
promoverem o correto e
eficaz cumprimento da Lei
Complementar nº40/95,
que estabelece o Código
de Posturas do Município.

REQUERIMENTOS
Nº31/2004 –

Que
requer
do
Superintendente do
Instituto de Previdência e
Assistência
Social
Municipal – IPASM, para
que informe qual é a
projeção exata de
receitas e despesas do
instituto para os próximos
dez anos e quais estudos
estão sendo feitos para
que a saúde financeira do
instituto tenha condições
de pagar suas obrigações
com nossos servidores
municipais.
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Nº37/2004 –

Nº38/2004 –

Nº81/2004 –

Nº82/2004 –

Que requer do Presidente
do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e
do Adolescente para que
informe à Câmara
Municipal quais foram os
projetos encaminhados ao
Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do
Adolescente, durantes os
três primeiros anos de
mandato da atual
administração e destes
projetos quais foram
agraciados com verbas do
Governo Estadual e quais
os montantes financeiros
recebidos. Requer ainda,
para que informe se as
prestações de contas
destes projetos foram
d e v i d a m e n t e
encaminhadas para o
CONDECA,
com
documentação correta e
devidamente aprovadas.
Que requer do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Saúde para que
informem quais são os
dados estatísticos com
relação ao número de
animais abandonados no
perímetro urbano e quem
são os profissionais
ligados à vigilância de
saúde
municipal
responsáveis
pelo
controle de tais dados.
Requer ainda para que
informem como são
tratados os animais que
se
encontram
abandonados e sobre a
existência ou não de
projetos voltados à
solução deste grave
problema, citando-os em
caso positivo e em caso
negativo, justificar o
porquê.
Que requer do Executivo,
do Secretário Municipal
de Planejamento e do
Presidente do Conselho
do PRODIJAL, para que
informem à Câmara
Municipal em que estágio
se encontra o processo
de correção de área do
Distrito Industrial III para
a emissão das escrituras
definitivas
aos
empresários
que
cumpriram
o
que
estabelece a Lei do
PRODIJAL.
Que requer do Executivo,
do Secretário Municipal
de Planejamento e do
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Nº94/2004 –

Nº100/2004 –

Nº101/2004 –

Presidente do Conselho
do PRODIJAL, para que
informem à Câmara
Municipal em qual
situação se encontram os
requerimentos
que
solicitam a doação de
terrenos por vários
empresários de Jales para
o Distrito Industrial III,
como por exemplo, as
empresas Toldos Europeu
e Mudanças Leão.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara
Municipal
quantos e quais foram os
profissionais dispensados
recentemente
pela
empresa responsável do
Programa de Saúde da
Família (PSF) de Jales e
qual o critério utilizado
para estas dispensas, em
especial a do Doutor
Shiguero Kitayama.
Requer, ainda, para que
informe como se justifica
a redução de gastos do
município se várias
pessoas
foram
recontratadas
para
ocuparem cargos de
confiança, após se
afastarem para concorrer
ao pleito eleitoral de 03 de
outubro.
Que requer do Executivo
e do Encarregado da
Empresa
Expresso
Itamarati para que
informem à Câmara
Municipal os motivos
pelos quais não existe
horário de ônibus para a
cidade de Araçatuba nas
primeiras horas do dia e
se o transporte de
passageiros através de
“circular” para uma
distância de mais de 100
quilômetros não é
prejudicial aos usuários.
Requer, ainda, para que
informe se está havendo
a cobrança da tarifa de
embarque
dos
passageiros da linha
Jales-Araçatuba; se tal
valor
está
sendo
repassado para os cofres
públicos e se devido às
condições da Rodovia os
usuários desta linha não
estarão prejudicados.
Que requer do Executivo,
da Secretaria Municipal
de Finanças e da
Procuradoria Geral do
Município para que

Nº102/2004 –

Nº103/2004 –

informem à Câmara
Municipal se a parcela da
dívida com a Família
Jalles, vencida no ano de
2002, foi integralmente
quitada e sobre o valor
atualizado da parcela da
dívida vencida no ano de
2003; Requer ainda, para
que informem qual o valor
estimado da parcela que
vencerá no mês de
dezembro de 2004 e se
existe previsão para o
pagamento
destas
parcelas até dezembro de
2004.
Que requer da Secretaria
Municipal de Saúde e dos
representantes da CIAP –
Centro Integrado e Apoio
Profissional, para que
informem à Câmara
Municipal qual o valor da
remuneração mensal pago
aos agentes de saúde do
PSF de Jales no período
de 2001 à 2004; sobre o
pagamento
de
insalubridade
ou
periculosidade e sobre o
plano de cargos, de
carreira e de salários dos
referidos agentes de
saúde.
Que requer do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Obras para que
informem à Câmara
Municipal se existe a
possibilidade de abrir o
aterro da represa do
Centro de Lazer do
Trabalhador, para se
evitar danos ao meio
ambiente e que mais
pessoas venham a se
afogar e falecer naquele
local, uma vez que a
mesma não oferece
condições adequadas de
uso.

MOÇÃO
Aplausos nº37/2004 – À Diretora, ViceDiretora, Coordenadora,
professores e alunos do
CEFAM – Centro de
Formação
e
Aperfeiçoamento do
Magistério e à SABESP
de Jales, pela realização
do projeto água 2004
“Você tem sede?”,
enfocando a importância
da água para o futuro do
mundo, realizado no dia
29 de junho de 2004.

Unidas, defronte ao
número 3206.

EMENDAS AO ORÇAMENTO PARA O
EXERCÍCIO DE 2005
Modificativa nº09/2004 – Destinação de
dotação orçamentária
para o Esporte Amador
(rural e urbano);
Modificativa nº10/2004 – Destinação de
dotação orçamentária
para a aquisição de
ônibus leito para atender
a pacientes do Hospital do
Câncer de Barretos
(Fundação Pio XII);
Modificativa nº11/1004 – Aumento da
dotação orçamentária
destinada a encargos com
o
ensino
técnico
profissionalizante e
ensino superior.
Modificativa nº12/2004 – Aumento da
dotação orçamentária
destinada à promoção
industrial.
Aditiva nº14/2004 – Destinação de dotação
orçamentária para a
assistência social ao
morador da zona rural.
Aditiva nº15/2004 – Destinação de dotação
orçamentária para a
canalização da Avenida
Maria Jalles.
Aditiva nº16/2004 – Destinação de dotação
orçamentária para a
edificação de moradias –
desfavelamento.

REQUERIMENTOS
Nº08/2004 –

Nº24/2004 –

Nº25/2004 –

PROJETO
P.L. nº57/2004 – Que denomina via pública
e dá outras providências.
Autógrafo nº45/2004
Lei nº2.852/2004

Nº26/2004 –

ROBERTO GENARI
INDICAÇÃO
Nº207/2004 –

Que solicita do Executivo
a instalação de um
obstáculo redutor de
velocidade (quebra-molas)
na Avenida Nações

Nº39/2004 –

Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal quem é
o responsável pela
definição dos locais de
estacionamento
de
veículos para a carga e
descarga de mercadorias
na cidade, quais os
critérios
e
o
embasamento legal para
se determinar os locais e
quais os motivos pelos
quais algumas placas de
estacionamento
de
veículos para carga e
descarga de mercadorias
têm horários estipulados
e outras não.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal os
motivos
da
não
implantação
de
iluminação pública na Rua
Amazonas, conforme
explicitado em abaixoassinado de seus
moradores, anexo ao
Requerimento.
Que requer do Executivo
para que informe quem
são os atuais proprietários
do imóvel localizado na
confluência da Rua das
Palmeiras com a Avenida
Maria Jalles, onde
funcionava a Nestlé,
sobre as providências que
a administração está
tomando com referência
ao estado de abandono
total que se encontra o
referido imóvel e se os
proprietários
foram
notificados
para
procederem a limpeza e
manutenção do referido
imóvel.
Que requer do Presidente
da Câmara Municipal de
Jales informações sobre
os motivos pelos quais foi
colocada uma porta no
hall de entrada do prédio
da Câmara Municipal.
Que requer do Presidente
do
Sindicato
dos
Servidores Públicos
Municipais de Jales,
Senhor Jorge Luiz de
Souza, para que informe
as providências tomadas
com relação ao não
pagamento de horas-

Nº40/2004 –

Nº58/2004 –

Nº59/2004 –

extras
devidas
a
funcionários públicos
municipais; sobre se o
Presidente do Sindicato
está incluído no rol dos
vinte funcionários que
impetrou ação judicial
objetivando o recebimento
de débito referente a
diferenças salariais não
pagas; sobre os esforços
do Presidente para que os
demais
servidores
também recebam as
mesmas
diferenças
salariais não pagas,
pleiteadas em outra ação
judicial e sobre o que o
Presidente tem feito nos
últimos seis meses em
defesa dos direitos e
reivindicações
dos
funcionários municipais.
Subscrita
pelos
Vereadores: Gilberto
Alexandre de Moraes,
Aracy de Oliveira Murari
Cardozo,
Rivelino
Rodrigues,
Irineu
Rodrigues de Carvalho e
Claudir Aranda da Silva.
Que requer do Executivo
para que informe quais as
providências adotadas
pela administração no
sentido do efetivo
cumprimento da Lei
nº2.738/2003, que dispõe
sobre a proibição de
animais
ferozes
circularem em locais
públicos; sobre o setor
competente da Prefeitura
responsável
pela
fiscalização decorrente da
execução desta Lei; sobre
a
existência
de
entendimentos
objetivando
ações
conjuntas
da
municipalidade com a
Vigilância Sanitária
Estadual com relação ao
cumprimento de tal
legislação e se algum
proprietário de cão feroz
já foi autuado em nossa
cidade.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal sobre
os motivos pelos quais,
até a presente data, não
foi recuperada a ponte
sobre o córrego do
Marimbondinho.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal se são
verídicos os comentários
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Nº65/2004 –

Nº78/2004 –

Nº84/2004 –

que circulam na cidade de
que estaria faltando
combustível
para
abastecer as máquinas
da
Secretaria
da
Agricultura que fazem
atendimento
aos
agricultores do Município,
fato que, se procedente,
estaria
causando
prejuízos aos produtores
rurais que dependem
desse serviço prestado
pela Prefeitura.
Que requer do Provedor da
Santa
Casa
de
Misericórdia de Jales para
que informe à Câmara
Municipal os motivos
pelos quais a Santa Casa
não tem interesse de
instalar o Centro de
Hemodiálise, por que quer
dar outra destinação à
verba recebida para a
instalação do referido
Centro e onde pretende
aplicar tal verba. Requer
ainda, para que informe se
a instalação do Centro de
Hemodiálise poderia
trazer algum prejuízo para
a Santa Casa de
Misericórdia de Jales.
Que requer do Executivo
informações sobre o
Espaço
Cultural
Drummond: gastos com a
reforma – quem arcou e
quanto; se o espaço
pertence à Prefeitura
Municipal ou a particular;
se é verídica a informação
de que o prédio estaria
penhorado para o
pagamento da conta de
sua reforma; se o
Vereador Flávio Prandi
Franco
ajudou
financeiramento
na
reforma; quem construiu o
referido espaço e quais os
nomes dos integrantes da
Diretoria do Recreativo do
Jardim Paraiso que
ajudaram na referida
construção.
Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal a
quantidade
de
funcionários que se
encontram em atividade
na Prefeitura Municipal e
o valor da despesa
mensal atual com a folha
de pagamento destes
funcionários; sobre quais
são os cargos de
confiança atualmente
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ocupados na Prefeitura
Municipal e o valor da
despesa mensal com a
folha de pagamento dos
seus ocupantes; sobre a
quantidade de cargos
denominados “custo zero”
que ainda existem na
Prefeitura Municipal e
seus ocupantes e,
finalmente, sobre quem
são os atuais Secretários
Municipais e Chefes de
Gabinete de Secretários
Municipais e o valor
mensal do salário de cada
um deles.
MOÇÕES

WILSON DE SOUZA NEGRÃO

Aplausos nº07/2004 – À Comissão
Organizadora do Rodeio
da FACIP/2004, pelo
brilhante
trabalho
realizado na organização
e promoção do Festival de
Montaria na 35ª FACIP.
- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.
Aplausos nº08/2004 – Aos peões Carlos
Antonio
Barbosa
(Pelezinho) e Osmar Alves
de Oliveira (Magrão),
pelas
brilhantes
montarias que realizaram
no Rodeio da FACIP/
2004, conquistando o
primeiro e o quarto
lugares em montarias em
cavalo.
- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.
Pesar nº14/2004 – Pelo falecimento de
Nivaldo Rodrigues de
Paula.
- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.
Pesar nº15/2004 – Pelo falecimento de
Ermínio Rodrigues da
Silva.
- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.
Pesar nº52/2004 – Pelo falecimento de
Gilberto Viotto.

INDICAÇÕES
Nº011/2004 –

Nº179/2004 –

Nº180/2004 –

Nº181/2004 -

Que solicita do Executivo
a construção de forma
adequada, de uma
calçada na via marginal à
Rodovia Euclides da
Cunha (SP-320), entre a
Avenida João Amadeu e o
trevo de acesso ao Jardim
Arapuã.
Que solicita do Executivo
o recapeamento da
pavimentação asfáltica da
Rua Santa Maria, na Vila
Talma.
Que solicita do Executivo
o recapeamento da
pavimentação asfáltica da
Rua Relíquias de Miranda,
no Jardim Brasil.
Que solicita do Executivo
providências para que
sejam
implantadas
benfeitorias na Praça
Cecilia
Meirelles,
localizada no Conjunto
Habitacional do Jardim
Arapuã, que se encontra
completamente escura e
abandonada.

PROJETO
P.L. nº07/2004 – Que dá denominação a
praça pública.
Autógrafo nº04/2004
Lei nº2.813/2004

=: PROPOSIÇÕES EM
CONJUNTO :=
INDICAÇÕES
APRESENTADAS EM
CONJUNTO
Nº049/2004–Que solicitam do Executivo
o encaminhamento à Câmara
Municipal de Jales de projeto
de lei autorizando a doação
de área pertencente à
Municipalidade à Associação
da Polícia Militar de Jales,
objetivando a construção de
sua sede social.
- Autoria dos Vereadores:
Roberto Genari, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Gilberto Alexandre de
Moraes,
Rivelino
Rodrigues, Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
José Eduardo Pinheiro
Candeo, Alcides Benedito
Ceciliano, Wilson de
Souza Negrão, Leomi
Clóvis Nilsen Viola e Jediel
Zacarias.
Nº062/2004 – Que solicitam do Executivo
providências para que seja
tapado o enorme buraco
existente na Avenida Áureo
Fernandes de Faria, no
Distrito
Industrial
II,
imediações da empresa
comercial AGROMEC.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias e
Wilson de Souza Negrão.
Nº080/2004 – Que solicitam do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito a colocação de
um semáforo na Avenida
Francisco Jalles, esquina
com a Rua Quatro.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da Silva e
Prof. Jediel Zacarias.
Nº090/2004 – Que solicitam do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito a implantação de
um obstáculo redutor de
velocidade na Rua dos
Sabiás, altura do número
617, na Chácara Boa Vista.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias e
Wilson de Souza Negrão.
Nº092/2004 – Que solicitam do Executivo
a implantação de guias,
sarjetas, pavimentação
asfáltica e iluminação pública
na Rua Pedro Dutra da Silva,

na Vila Talma, ligando a
referida via pública à Rua
Relíquias de Miranda.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias e
Wilson de Souza Negrão.
Nº093/2004 – Que solicitam do Executivo
a realização de obras de
infra-estrutura tais como:
guias,
sarjetas
e
pavimentação asfáltica, bem
como a limpeza de lotes
baldios na Rua Tietê, no
Mutirão 2, próximo ao Jardim
Municipal.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias e
Wilson de Souza Negrão.
Nº096/2004 – Que solicitam do Executivo
a
elaboração
e
o
encaminhamento à Câmara
Municipal de Projeto de Lei
doando uma área de
propriedade da Prefeitura
Municipal à Associação dos
Pais e Amigos dos
Deficientes Físicos da região
de Jales, para a construção
de uma quadra de esportes
e demais instalações.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias,
Wilson de Souza Negrão,
Flávio Prandi Franco,
Marcelo Antonio Berti
Caparroz,
Irineu
Rodrigues de Carvalho e
Claudir Aranda da Silva.
Nº153/2004 – Que solicitam do Executivo
junto à Secretaria Municipal
de Planejamento a cessão
de um dos barracões do
recinto da FACIP ou outro
imóvel existente na cidade,
adequado para a finalidade,
à Cooperativa de Catadores
de Lixo de Jales.
- Autoria dos Vereadores à
Câmara Municipal.
Nº155/2004 – Que solicitam do Executivo
a realização de completa
limpeza na Rua Madri e na
Travessa Milão, no Alto da
Boa Vista.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da Silva e
Leomi Clóvis Nilsen Viola.
Nº156/2004 – Que solicitam do Executivo
a abertura da via pública
localizada no prolongamento
da Rua Viena, interligando-a
à Rua Madri, no Alto da Boa
Vista.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da Silva e

Leomi Clóvis Nilsen Viola.
Nº157/2004 – Que solicitam do Executivo
a construção de guias,
sarjetas e o asfaltamento da
Rua Adelaide Peres Gomes
Santana, interligação da Rua
Suécia, no Alto da Boa Vista,
com o prolongamento da
Avenida Francisco Jalles,
saída para a Rodovia
Euclides da Cunha.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da Silva e
Leomi Clóvis Nilsen Viola.
Nº158/2004 – Que solicitam do Executivo
a colocação de duas
luminárias nos postes
existentes defronte o
Supermercado Proença.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da Silva e
Leomi Clóvis Nilsen Viola.

REQUERIMENTOS
APRESENTADOS EM
CONJUNTO
Nº04/2004 – Que requerem do Executivo
e do Procurador Geral do
Município para que informem
à Câmara Municipal em que
situação se encontram as
negociações entre a
Prefeitura e a Família Jalles,
com relação ao precatório de
mais de dez milhões de reais
referente à desapropriação de
área do Distrito Industrial e
Comercial 2; Se a parcela da
dívida com a Família Jalles
que venceu no dia 31/12/2003
foi quitada devidamente e
qual o motivo desta
negociação não estar sendo
levada ao conhecimento do
povo de Jales, da Comissão
Independente e Apolítica PróCidade de Jales e da Câmara
de Vereadores.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira Murari
Cardozo,
Gilberto
Alexandre de Moraes,
Leomi Clóvis Nilsen Viola,
Rivelino Rodrigues e
Roberto Genari.
Nº11/2004 – Que requerem do Executivo
junto
à
Comissão
Organizadora da 34ª FACIP
para que informe à Câmara
Municipal
sobre
a
possibilidade de atendimento
da reivindicação dos artesãos
de Jales, que solicitam um
espaço no Pavilhão de Arte
Caseira “Itamar Bérgamo”
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para
exposição
e
comercialização de seus
trabalhos, sem a cobrança de
aluguel ou taxa, durante a
realização da FACIP e de
outros eventos.
- Autoria dos Vereadores:
Hilário Pupim, Marcelo
Antonio Berti Caparroz,
Flávio Prandi Franco,
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Wilson de
Souza Negrão, Jediel
Zacarias, Claudir Aranda
da Silva e José Eduardo
Pinheiro Candeo.
Nº13/2004 – Que requerem do Executivo
para que informe à Câmara
Municipal, os motivos pelos
quais a municipalidade
cobrar, de forma impositiva
valores referentes a R$ 3,30
para dar informações ou
responder
a
questionamentos que são de
sua responsabilidade e de
direito do cidadão. Requerem
ainda a possibilidade de
revisão da cobrança do
serviço de coleta de
determinados locais da
cidade, que são feitos pela
extensão do terreno do
contribuinte.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira Murari
Cardozo,
Gilberto
Alexandre de Moraes,
Leomi Clóvis Nilsen Viola,
Rivelino Rodrigues e
Roberto Genari.
Nº16/2004

Nº17/2004

– Que requerem do
Superintendente do Instituto
de Previdência e Assistência
Social Municipal – IPASM, Dr.
Satoru
Yamada,
o
encaminhamento à Câmara
Municipal de cópias das
folhas de pagamentos dos
funcionários do IPASM,
ocupantes de cargos de
provimento em comissão, de
janeiro de 2001 à fevereiro de
2004
ou
declaração
constando todos os dados da
folha de pagamento.
- Autoria dos Vereadores:
Roberto Genari, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Gilberto Alexandre de
Moraes,
Rivelino
Rodrigues, José Eduardo
Pinheiro Candeo, Aracy de
Oliveira Murari Cardozo e
Leomi Clóvis Nilsen Viola.
– Que requerem do
Superintendente do Instituto
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de Previdência e Assistência
Social Municipal – IPASM, Dr.
Satoru Yamada, várias
informações sobre as
providências tomadas para o
cumprimento
da
Lei
Complementar nº17/93 e do
Decreto nº1.944/93, no que
diz respeito à eleição do
Conselho Consultivo e Fiscal
do referido Instituto.
- Autoria dos Vereadores:
Roberto Genari, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Gilberto Alexandre de
Moraes,
Rivelino
Rodrigues, José Eduardo
Pinheiro Candeo, Aracy de
Oliveira Murari Cardozo e
Leomi Clóvis Nilsen Viola.
Nº21/2004 – Que requerem do Executivo
as providências que se
fizerem necessárias visando
informar à Câmara Municipal,
através
de
parecer
fundamentado sobre a
ilegalidade da isenção da CIP
– Contribuição de Iluminação
Pública aos contribuintes de
baixa renda e se constatada
a inexistência de impeditivos
constitucionais, elaborar e
remeter projeto de lei
propondo a alteração da Lei
Complementar nº113/2004,
com a inclusão da citada
isenção.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira Murari
Cardozo,
Gilberto
Alexandre de Moraes,
Leomi Clóvis Nilsen Viola,
Rivelino Rodrigues e
Roberto Genari.
Nº22/2004 – Que requerem do Secretário
Municipal de Esportes,
Cultura e Turismo de Jales,
Prof. Wilter Guerzoni, para
que informe à Câmara
Municipal sobre o motivo que
levou o Senhor Flávio Márcio
Nascimento da Costa a ser
exonerado do cargo que
ocupava na Secretaria
Municipal de Esportes; se o
trabalho que o mesmo vinha
desempenhando estava
sendo a altura de sua
remuneração e desempenho
e se já foi providenciado outro
professor para ministrar as
aulas de karatê e o
acompanhamento
do
desenvolvimento deste
esporte.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira Murari
Cardozo,
Gilberto

Alexandre de Moraes,
Leomi Clóvis Nilsen Viola,
Rivelino Rodrigues e
Roberto Genari.
Nº27/2004 – Que requerem da Secretária
Municipal de Promoção
Social, Drª Izabel Minto
Guisso e do Chefe de
Gabinete
da
citada
Secretaria, José Roberto
Favaro, para que informem
quais foram os projetos
encaminhados ao Conselho
Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente –
CONDECA durante os três
primeiros anos de mandato
da atual administração e
destes projetos quais foram
agraciados com verbas do
Governo
Estadual
e
montantes
financeiros
recebidos. Requerem, ainda,
para que informem se as
prestações de contas destes
projetos foram devidamente
encaminhadas para o
CONDECA
com
a
documentação correta e
devidamente aprovadas.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira Murari
Cardozo,
Gilberto
Alexandre de Moraes,
Leomi Clóvis Nilsen Viola,
Rivelino Rodrigues e
Roberto Genari.
Nº33/2004 – Que requerem do Doutor
Mauro Suetugo, Digníssimo
Vice-Prefeito Municipal, o
encaminhamento à Câmara
Municipal de Jales, de cópia
da documentação do acordo
e acerto final realizado com
a Santa Casa de Misericórdia
de Jales, com relação ao
Programa de Saúde da
Família.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira Murari
Cardozo,
Gilberto
Alexandre de Moraes,
Leomi Clóvis Nilsen Viola,
Rivelino
Rodrigues,
Roberto Genari e Alcides
Benedito Ceciliano.
Nº34/2004 – Que requerem do Executivo
e da Secretária Municipal do
Desenvolvimento
e
Promoção Social, para que
informem quantas famílias
foram cadastradas pela
Prefeitura no Programa Bolsa
Família nos últimos doze
meses e baseada em que
documentos a Prefeitura está
passando a informação de

que apenas as pessoas já
beneficiadas
pelos
programas sociais do
governo social têm direito ao
benefício da tarifa social de
energia elétrica. Requerem
ainda, informações sobre as
providências tomadas pela
Prefeitura a fim de cadastrar
até 31/07/2004 as famílias
que se enquadram nas
condições do programa
Bolsa
Família
para
possibilitar-lhes o benefício
da tarifa social junto à
ELEKTRO.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira Murari
Cardoso e Gilberto
Alexandre de Moraes.
Nº43/2004 – Que requerem do Diretor do
Departamento de Estradas
de Rodagem – DER a
colocação de placas com o
nome das pessoas que dão
denominação aos viadutos
existentes na Rodovia SP320 localizados no perímetro
urbano de Jales, assim como
no viaduto localizado na
confluência das rodovias SP320 e SP-465, que recebeu
o nome de “Dr. José Carlos
Guisso”.
- Autoria dos Vereadores:
Wilson de Souza Negrão,
Flávio Prandi Franco e
Marcelo Antonio Berti
Caparroz.
Nº061/2004 – Que requerem do Presidente
da Câmara Municipal, várias
informações sobre a
aquisição de computador
para o Gabinete Partidário do
PSDB na Câmara Municipal
de Jales.
- Autoria dos Vereadores:
Rivelino Rodrigues e Aracy
de
Oliveira
Murari
Cardozo.
Nº63/2004 – Que requerem do Executivo
várias informações sobre os
motivos que estariam levando
ao
rompimento
do
compromisso com o Banco
do Brasil no que se refere ao
local que abriga a Justiça
Federal
e
sobre
a
transferência da folha de
pagamento do Banco do
Brasil para outro banco.
- Autoria dos Vereadores:
Rivelino
Rodrigues,
Roberto Genari, Gilberto
Alexandre de Moraes,
Aracy de Oliveira Murari
Cardozo e Leomi Clóvis

Nilsen Viola.
Nº75/2004 – Que requerem do Executivo
para que informe à Câmara
Municipal qual o valor pago
pela Prefeitura Municipal na
aquisição dos semáforos
instalados na Avenida
Francisco Jalles, esquina
com a Rua Quatro e na
Avenida Alfonso Rossafa
Molina, esquinas com a
Avenida Francisco Jalles e
Rua Vinte e Quatro e se a
Prefeitura Municipal fez
cotação de preços para
saber os valores praticados
no mercado atual para
aquisição dos novos
semáforos.
- Autoria dos Vereadores:
Marcelo Antonio Berti
Caparroz,
Alcides
Benedito Ceciliano, Flávio
Prandi Franco, Wilson de
Souza Negrão, Claudir
Aranda da Silva e Irineu
Rodrigues de Carvalho.
Nº79/2004 – Que requerem do
Excelentíssimo Senhor
Doutor Eduardo Francisco
dos Santos Júnior, 4º
Promotor de Justiça de Jales,
para que informe à Câmara
Municipal em qual estágio se
encontra o processo
envolvendo o Senhor Adenir
Nicolau e a Municipalidade
de Jales, referente aos seus
direitos trabalhistas que o
mesmo alega não ter
recebido até a presente data.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira Murari
Cardozo,
Gilberto
Alexandre de Moraes,
Leomi Clóvis Nilsen Viola,
Rivelino Rodrigues e
Roberto Genari.
Nº87/2004 – Que requerem da Agência
Nacional
de
Telecomunicações
–
ANATEL, providências no
âmbito de sua competência,
para que seja proibida em
todo o território nacional a
cobrança da assinatura
mensal do telefone fixo, por
ser ilegal.
- Autoria dos Vereadores:
Alcides
Benedito
Ceciliano, Claudir Aranda
da Silva, Flávio Prandi
Franco, Irineu Rodrigues
de Carvalho, Prof. Jediel
Zacarias, Marcelo Antonio
Berti Caparroz e Wilson de
Souza Negrão.

Nº98/2004

– Que requerem do
Superintendente do IAMSPE,
providências para que seja
melhorado o serviço de
atendimento do referido
instituto, principalmente no
que concerne a consultas
médicas, de forma a atender
adequadamente a todos os
servidores públicos da região
de Jales.
- Autoria dos Vereadores:
Jediel Zacarias e Flávio
Prandi Franco e subscrito
pelos demais Vereadores à
Câmara Municipal.

MOÇÕES APRESENTADAS
EM CONJUNTO
Pesar nº02/2004 – Pelo falecimento do
Padre Valentim Felipe
Stefanoni.
- Autoria dos Vereadores à
Câmara Municipal.
Pesar nº04/2004 – Pelo falecimento do
Prefeito Municipal José
Antonio Caparroz.
- Autoria dos Vereadores à
Câmara Municipal.
Pesar nº18/2004 – Pelo falecimento de
Joaquim Pedro Trindade.
- Autoria dos Vereadores à
Câmara Municipal.
Aplausos nº27/2004 – Ao Reverendíssimo
Senhor Padre Geraldo
Trindade Furlaneto, pelo
Troféu “Microfone de Prata2004”, importante prêmio de
âmbito nacional recebido pelo
seu programa radiofônico
“Abrindo Caminhos”, levado
ao ar pela Rádio Assunção de
Jales.
- Autoria dos Vereadores:
Wilson de Souza Negrão e
Roberto Genari e subscrita
pelos demais Vereadores
à Câmara Municipal.
Aplausos nº44/2004 – Aos Senhores Artur
Manfrin, Delcidio A. Campos,
Eurípedes André Rodrigues,
Fernando P. Moraes, Geraldo
A.
Gonçalves,
João
Bernardes, Marcelo Moraes,
Mário Tadei Cabrera, Odair A.
Herran e Waldemar P. da
Silva, pela organização e
participação da “Primeira
Romaria de Muleiros de Jales
– Aparecida do Norte”, que
teve inicio no dia 12 de junho
de 2004, na cidade de Jales
e término no dia 11 de julho
de 2004, na cidade de
Aparecida do Norte.
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- Autoria dos Vereadores:
Leomi Clóvis Nilsen Viola
e Rivelino Rodrigues
Apoio nº46/2004 – Aos Serventuários da
Justiça do Estado de São
Paulo, que mobilizados,
estão em luta por um reajuste
salarial que já deveria ter sido
concedido pelo Governo do
Estado de São Paulo.
- Autoria dos Vereadores à
Câmara Municipal.
Pesar nº49/2004 – Pelo falecimento de
Victorio Bulgarelli Júnior.
- Autoria dos Vereadores à
Câmara Municipal.
Pesar nº50/2004 – Pelo falecimento de
Tereza Dias Turato.
- Autoria dos Vereadores:
Leomi Clóvis Nilsen Viola
e Rivelino Rodrigues

EMENDAS ÀS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O
EXERCÍCIO DE 2.005
APRESENTADAS EM
CONJUNTO
Aditiva nº06/2004 –
Realização de
Concurso Público para o
Poder Legislativo.
- Aquisição de Móveis,
Máquinas e Equipamentos
para o Poder Legislativo.
- Revisão salarial anual dos
Servidores do Poder
Legislativo.
- Reforma e ampliação das
instalações do prédio da
Câmara Municipal.
- Elaboração do Plano de
Carreiras, Cargos e Salários
dos Servidores do Poder
Legislativo.
- Autoria da Mesa da
Câmara Municipal de
Jales.

EMENDAS AO
ORÇAMENTO PARA O
EXERCÍCIO DE 2.005
APRESENTADAS EM
CONJUNTO
Modificativa nº20/2004 – Correção de
dotação orçamentária –
unidade orçamentária da
saúde.
- Autoria dos Vereadores:
Alcides
Benedito
Ceciliano, Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
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Gilberto Alexandre de
Moraes, Jediel Zacarias e
Leomi Clóvis Nilsen Viola.
Modificativa nº21/2004 – Aumento da
dotação
orçamentária
destinada para a saúde
pública, especificamente para
o Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Região de Jales.
- Autoria dos Vereadores:
Alcides
Benedito
Ceciliano, Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Jediel Zacarias e
Leomi Clóvis Nilsen Viola.
Aditiva nº22/2004 – Destinação de
recursos financeiros para a
manutenção do Conselho
Municipal de Saúde.
- Autoria dos Vereadores:
Alcides
Benedito
Ceciliano, Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Jediel Zacarias e
Leomi Clóvis Nilsen Viola.
Modificativa nº23/2004 – Destinação de
dotação orçamentária para a
instalação dos PSFs Rural e
do Jardim Municipal.
- Autoria dos Vereadores:
Alcides
Benedito
Ceciliano, Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Jediel Zacarias e
Leomi Clóvis Nilsen Viola.
Modificativa nº24/2004 – Alteração da
denominação Saúde para
Assistência Social em
Código
da
peça
orçamentária.
- Autoria dos Vereadores:
Alcides
Benedito
Ceciliano, Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Jediel Zacarias e
Leomi Clóvis Nilsen Viola.
Modificativa nº17/2004 – Redução para o
limite de quinze por cento do
orçamento da despesa para
a abertura de créditos
adicionais suplementares. Rejeitada
- Autoria dos Vereadores:
Jediel Zacarias e Flávio
Prandi Franco

PROJETOS
APRESENTADOS EM
CONJUNTO

P.L. nº01/2004 – Que declara de utilidade
pública o Instituto Viver.
Autógrafo nº02/2004
Lei nº2.810/2004
- Autoria dos Vereadores:
Hilário Pupim, Eng. José
Eduardo Pinheiro Candeo,
Marcelo Antonio Berti
Caparroz,
Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Claudir Aranda da Silva,
Jediel Zacarias, Wilson de
Souza Negrão e Flávio
Prandi Franco.
P.L. nº15/2004 – Que denomina ponte.
Autógrafo nº09/2004
Lei nº2.817/2004
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias,
Wilson de Souza Negrão,
Marcelo Antonio Berti
Caparroz, Flávio Prandi
Franco, Alcides Benedito
Ceciliano,
Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Rivelino Rodrigues e
subscrito pelos Vereadores:
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Roberto
Genari,
Gilberto
Alexandre de Moraes,
Eng. José Eduardo
Pinheiro Candeo e Claudir
Aranda da Silva.
P.L. nº35/2004 – Que dispõe sobre o
Conselho Municipal do Idoso
– CMI, e revoga a Lei
Municipal nº2.391, de 05 de
setembro de 1.997.
- Devolvido aos autores
- Autoria dos Vereadores:
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Rivelino
Rodrigues,
Gilberto
Alexandre de Moraes,
Roberto Genari e Alcides
Benedito Ceciliano.
P.D.Legislativo nº01/2004 – Que outorga
Título de Cidadão Jalesense
ao Ilustríssimo Senhor Fuad
Atihe
e
dá
outras
providências.
Decreto Legislativo nº174/
2004
- Autoria dos Vereadores à
Câmara Municipal.
P.D.Legislativo nº02/2004 – Que concede
a Medalha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Antonio
Maurílio Gonçalves e dá
outras providências.
Decreto Legislativo nº176/
2004
- Honraria de iniciativa do
Vereador Marcelo Antonio
Berti Caparroz e subscrita

pelos Vereadores Rivelino
Rodrigues, Prof. Jediel
Zacarias, Profª Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Wilson de
Souza Negrão, Leomi
Clóvis Nilsen Viola, Flávio
Prandi Franco, Claudir
Aranda da Silva e Gilberto
Alexandre de Moraes e
Roberto Genari.
P.D.Legislativo nº04/2004 – Que concede
a Medalha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Fabrício
Fuga
e
dá
outras
providências.
Decreto Legislativo nº175/
2004
- Honraria de iniciativa do
Vereador Prof. Jediel
Zacarias e subscrita pelos
Vereadores: Claudir Aranda
da Silva, Wilson de Souza
Negrão, Irineu Rodrigues
de Carvalho, Flávio
Prandi Franco, Eng. José
Eduardo Pinheiro Candeo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Alcides Benedito
Ceciliano, Profª Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
Marcelo Antonio Berti
Caparroz, Leomi Clóvis
Nilsen Viola e Rivelino
Rodrigues.
P.D.Legislativo nº06/2004 – Que concede
a Medalha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Nilton
Mário Pavan Alves e dá
outras providências.
Decreto Legislativo nº177/
2004
- Honraria de iniciativa do
Vereador Claudir Aranda da
Silva e subscrita pelos
demais Vereadores à
Câmara Municipal.
Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº01/
2004 – Que altera o Parágrafo
Único do Artigo 10 da Lei
Orgânica do Município de
Jales, estabelecendo o
número de Vereadores para
a Câmara Municipal de Jales.
Emenda à Lei Orgânica nº15/
2004
- Autoria dos Vereadores à
Câmara Municipal.
Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº02/
2004 – Que altera e suprime
dispositivos da Lei Orgânica
do Município de Jales.
(revisão).
Emenda à Lei Orgânica nº16/
2004

- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias,
Flávio Prandi Franco,
Rivelino Rodrigues, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Roberto Genari, Claudir
Aranda da Silva, Eng. José
Eduardo Pinheiro Candeo
e
Alcides
Benedito
Ceciliano.

PROJETOS ORIUNDOS DO
PODER EXECUTIVO
PROJETOS DE LEI
APROVADOS
Nº02/2004 – Que autoriza abertura de
crédito especial.
Autógrafo nº01/2004
Lei nº2.809/2004
Nº03/2004 – Que autoriza o Chefe do
Poder Executivo a alienar
uma área de posse
administrativa do Município.
Autógrafo nº03/2004
Lei nº2.811/2004
Nº08/2004 – Que concede revisão anual à
remuneração dos servidores
públicos municipais.
Autógrafo nº05/2004
Lei nº2.812/2004
Nº10/2004 – Que autoriza firmar convênio
com o Centro Integrado de
Apoio Profissional –
Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público,
objetivando a execução, no
Município de Jales, do
Programa Saúde da Família.
Autógrafo nº08/2004
Lei nº2.816/2004
Nº13/2004 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convênio
com
a
Associação
Beneficente Educacional
Evangélica Monte Sião de
Jales.
Autógrafo nº12/2004
Lei nº2.818/2004
Nº16/2004 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convênio
com a empresa “Soares &
Mendonça S.C. Ltda”, com o
nome de fantasia Instituto
E d u c a c i o n a l
Profissionalizante de Jales.
Autógrafo nº13/2004
Lei nº2.825/2004
Nº17/2004 – Que autoriza prorrogação de
contrato de locação de imóvel
urbano e dá outras
providências.
Autógrafo nº14/2004
Lei nº2.824/2004
Nº18/2004 – Que concede direito real de
uso à ADERJ – Associação
dos Deficientes Físicos da
região de Jales.

Autógrafo nº15/2004
Lei nº2.826/2004
Nº19/2004 – Que concede auxilio
financeiro à Corporação
Musical do Município de
Jales.
Autógrafo nº16/2004
Lei nº2.823/2004
Nº20/2004 – Que cria gratificação de
função para os cargos de
Diretor de Escola, Supervisor
de Ensino e Orientador
Educacional.
Autógrafo nº17/2004
Lei nº2.822/2004
Nº21/2004 – Que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jales a receber,
mediante repasse efetuado
pelo Governo do Estado de
São Paulo, recursos
financeiros a fundos perdidos.
Autógrafo nº18/2004
Lei nº2.821/2004
Nº22/2004 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convênio
com o Grupo Espírita Adolfo
Bezerra de Menezes e Grupo
Amigos da Paz de Jales.
Autógrafo nº20/2004
Lei nº2.827/2004
Nº24/2004 – Que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias
para o exercício financeiro de
2005
e
dá
outras
providências.
Autógrafo nº38/2004
Lei nº2.845/2004
Nº26/2004 – Que autoriza o Chefe do
Poder Executivo Municipal a
celebrar convênio com a
Secretaria de Estado da
Educação, objetivando
implantação
e
desenvolvimento
do
Programa de Auxílio
Transporte.
Autógrafo nº22/2004
Lei nº2.830/2004
Nº32/2004 – Que autoriza o Município de
Jales firmar convênio com a
Fundação Educacional de
Votuporanga – FEV e dá
outras providências.
Autógrafo nº24/2004
Lei nº2.831/2004
Nº33/2004 – Que autoriza o Município de
Jales, representado pelo
Prefeito Municipal, a
participar do acordo de
Programa de Segurança
Alimentar e Desenvolvimento
local.
Autógrafo nº26/2004
Lei nº2.833/2004
Nº34/2004 – Que desafeta Área de Lazer.
Autógrafo nº25/2004
Lei nº2.832/2004
Nº38/2004 – Que autoriza o Chefe do
Poder Executivo a alienar
imóvel de propriedade do
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Município.
Autógrafo nº28/2004
Lei nº2.834/2004
Nº39/2004 – Que altera artigo 1º da Lei
nº2.692, de 30 de outubro de
2002, que autoriza doação de
área a empresa Borrachas
Brasil Ltda.
Autógrafo nº29/2004
Lei nº2.835/2004
Nº41/2004 – Que desafeta área e dá outras
providências.
Autógrafo nº30/2004
Lei nº2.836/2004
Nº44/2004 – Que altera a Lei nº2.811, de
10 de março de 2004.
Autógrafo nº31/2004
Lei nº2.811/2004
Nº45/2004 – Que prorroga prazo concedido
através da Lei nº2.749, de 10
de junho de 2003, que
concedeu direito real de uso
à Associação de Pais e
Amigos dos Deficientes da
Audição – APADA.
Autógrafo nº32/2004
Lei nº2.838/2004
Nº47/2004 – Que autoriza o Poder Público
Municipal firmar convênio
com a Associação de
Educação, Educação Física,
Esporte e Lazer – AEEFEL.
Autógrafo nº34/2004
Lei nº2.841/2004
Nº50/2004 – Que autoriza o Chefe do
Poder Executivo Municipal de
Jales a adquirir, mediante
dação em pagamento, três
lotes de terreno urbano.
Autógrafo nº37/2004
Lei nº2.842/2004
Nº51/2004 – Que concede direito real de
uso à Associação de
Moradores dos Bairros Cohab
Dercílio Joaquim de Carvalho,
Jardim Paulista e Vila Nossa
Senhora Aparecida.
Autógrafo nº39/2004
Lei nº2.846/2004
Nº53/2004 – Que autoriza doação de área
à Associação dos Moradores
do Jardim Municipal.
Autógrafo nº41/2004
Lei nº2.848/2004
Nº54/2004 – Que altera a redação do
Artigo 1º da Lei nº2.803, de
27 de novembro de 2003.
Autógrafo nº42/2004
Lei nº2.849/2004
Nº55/2004 – Que dispõe sobre abertura de
crédito adicional especial.
Autógrafo nº43/2004
Lei nº2.850/2004
Nº60/2004 – Que autoriza o Poder
Executivo
a
pagar
indenização expropriatória
mediante
Dação
em
Pagamento.
Autógrafo nº49/2004
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Lei nº2.853/2004
Nº61/2004 – Que estima a Receita e Fixa
a Despesa do Município de
Jales para o exercício de
2005.
Autógrafo nº56/2004
Lei nº2.864/2004
Nº62/2004 – Que altera os Preços
Públicos dos boxes do
Terminal
Rodoviário
Intermunicipal
de
Passageiros do Município de
Jales
e
dá
outras
providências.
Autógrafo nº54/2004
Lei nº2.859/2004
Nº63/2004 – Que dispõe sobre abertura de
crédito adicional especial.
Autógrafo nº50/2004
Lei nº2.855/2004
Nº64/2004 – Que autoriza a alienação de
imóvel do Patrimônio do
Município de Jales.
Autógrafo nº51/2004
Lei nº2.856/2004
Nº65/2004 – Que autoriza a alienação de
imóvel do Patrimônio do
Município de Jales.
Autógrafo nº52/2004
Lei nº2.857/2004
Nº66/2004 – Que autoriza a alienação de
imóvel do Patrimônio do
Município de Jales.
Autógrafo nº53/2004
Lei nº2.858/2004
Nº67/2004 – Que autoriza o Poder
Executivo
a
pagar
indenização expropriatória
mediante
Dação
em
Pagamento.
Autógrafo nº55/2004
Lei nº2.860/2004
Nº70/2004 – Que desafeta área e dá outras
providências.
Autógrafo nº58/2004
Lei nº2.861/2004
Nº71/2004 – Que dispõe sobre a criação
do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Portadora
de Deficiência e dá outras
providências.
Autógrafo nº59/2004
Lei nº2.862/2004
Nº72/2004 – Que autoriza o Poder
Executivo
a
pagar
indenização expropriatória
mediante
dação
em
pagamento.
Autógrafo nº60/2004
Lei nº2.863/2004

DEVOLVIDOS AO EXECUTIVO
Nº25/2004 – Que dispõe sobre a criação
do Conselho Municipal da
Pessoa Portadora de
Deficiência e dá outras
providências;
Nº40/2004 – Que prorroga prazo concedido
através da Lei nº2.749, de 10

de junho de 2003, que
concedeu direito real de uso
à Associação de Pais e
Amigos dos Deficientes da
Audição – APADA.
REJEITADO
Nº42/2004 – Que autoriza abertura de
crédito adicional.

PROJETOS DE LEI
COMPLEMENTAR
APROVADOS
Nº02/2004 – Que altera parágrafo único do
Artigo
59
da
Lei
Complementar Municipal
nº71, de 15 de dezembro de
1.998.
Autógrafo nº23/2004
Lei Complementar nº114/
2004
Nº03/2004 – Que altera o Código Tributário
Municipal – Lei Municipal
nº1.335, de 30 de setembro
de 1.983.
Autógrafo nº48/2004
Lei Complementar nº115/
2004
Nº04/2004 – Que altera a Lei
Complementar nº18, de 31 de
maio de 1.993, que dispõe
sobre o plano de benefícios
da
Previdência
dos
Servidores
Públicos
Municipais de Jales.
Autógrafo nº57/2004
Lei Complementar nº116/
2004
Nº05/2004 – Que altera a Lei
Complementar nº17/93, de
31 de maio de 1993, que cria
o Instituto de Previdência e
Assistência Social Municipal
de Jales – IPASM e dá outras
providências.
Autógrafo nº61/2004
Lei Complementar nº117/
2004

DEVOLVIDO AO EXECUTIVO
Nº01/2004 – Que cria cargos públicos de
provimento efetivo na
estrutura organizacional do
IPASM e extingue cargos em
comissão, na vacância.

PROJETOS DE AUTORIA DO
PODER LEGISLATIVO
PROJETOS DE LEI
APROVADOS
Nº01/2004 – Que declara de utilidade
pública o Instituto Viver.

Autógrafo nº02/2004
Lei nº2.810/2004
Nº04/2004 – Que autoriza o Poder
Legislativo a celebrar contrato
de convênio junto à Caixa
Econômica Federal para
viabilizar empréstimos a
servidores efetivos e
Vereadores da Câmara
Municipal de Jales, mediante
averbação em folha de
pagamento do benefício do
crédito.
Autógrafo nº06/2004
Lei nº2.814/2004
Nº05/2004 – Que dispõe sobre afixação
de placas alertando os
freqüentadores de clubes,
academias, associações
desportivas e recreativas,
sobre os males advindos de
exposição inadequada ao sol.
Autógrafo nº10/2004
Lei nº2.819/2004
Nº06/2004 – Que dispõe sobre requisitos
para obter declaração de
utilidade pública.
Autógrafo nº11/2004
Lei nº2.820/2004
Nº07/2004 – Que dá denominação a praça
pública.
Autógrafo nº04/2004
Lei nº2.813/2004
Nº09/2004 – Que concede revisão anual à
remuneração dos Servidores
da Câmara Municipal de
Jales.
Autógrafo nº07/2004
Lei nº2.815/2004
Nº12/2004 – Que dispõe sobre a
responsabilidade
da
destinação de pilhas, baterias
e lâmpadas usadas e dá
outras providências.
Autógrafo nº19/2004
Lei nº2.829/2004
Nº15/2004 – Que denomina ponte.
Autógrafo nº09/2004
Lei nº2.817/2004
Nº23/2004 – Que declara de Utilidade
Pública a Associação Projeto
Sol Nascente de Jales e dá
outras providências.
Autógrafo nº21/2004
Lei nº2.828/2004
Nº36/2004 – Que estabelece os subsídios
dos agentes políticos para a
Legislatura 2005/2008 e dá
outras providências.
Autógrafo nº27/2004
Lei nº2.837/2004
Nº46/2004 – Que dá nova denominação a
via pública.
Autógrafo nº33/2004
Lei nº2.840/2004
Nº48/2004 – Que dá denominação a
hangar.
Autógrafo nº35/2004
Lei nº2.843/2004
Nº49/2004 – Que dá denominação a

hangar.
Autógrafo nº36/2004
Lei nº2.844/2004
Nº52/2004 – Que denomina via pública e
dá outras providências.
Autógrafo nº40/2004
Lei nº2.847/2004
Nº56/2004 – Que institui o Dia Municipal
do Rotariano.
Autógrafo nº44/2004
Lei nº2.851/2004
Nº57/2004 – Que denomina via pública e
dá outras providências.
Autógrafo nº45/2004
Lei nº2.852/2004
Nº59/2004 – Que dá denominação a
logradouro público.
Autógrafo nº47/2004
Lei nº2.854/2004

ARQUIVADOS
Nº11/2004 – Que dispõe sobre revisão
geral dos subsídios dos
agentes políticos do
Município de Jales.
Nº27/2004 – Que dispõe sobre a proibição
quanto à aplicação de
tatuagens e adornos, na
forma que especifica.
Nº29/2004 – Que dispõe sobre a
obrigatoriedade do controle
de faltas injustificadas dos
alunos
das
escolas
municipais.
Nº68/2004 – Que dá nova denominação a
via pública.
Nº69/2004 – Que dá nova denominação a
via pública.

DEVOLVIDOS AOS AUTORES
Nº14/2004 – Que dispõe sobre a instituição
do Programa Municipal de
Prevenção e Tratamento da
Hepatite C no Município e dá
outras providências.
Nº28/2004 – Que dispõe sobre a
obrigatoriedade da colocação
de quadro informativo nas
Unidades Básicas de Saúde
e similares.
Nº30/2004 – Que dispõe sobre a
divulgação do atendimento
preferencial aos deficientes
físicos, idosos e gestantes,
nas Unidades Básicas de
Saúde e similares.
Nº31/2004 – Que dispõe sobre a
antecipação do pagamento
do 13º salário às servidoras
públicas
municipais
gestantes e dá outras
providências.
Nº35/2004 – Que dispõe sobre o Conselho
Municipal do Idoso – CMI e
revoga a Lei Municipal
nº2.391, de 05 de setembro

de 1.997.
Nº37/2004 – Que dispõe sobre a
notificação dos casos de
violência contra o idoso e dá
outras providências.
Nº43/2004 – Que estabelece normas para
o uso do Terminal Rodoviário.

VETADO
Nº58/2004 – Que dá denominação a
logradouro público.

PROJETOS DE DECRETOLEGISLATIVO
APROVADOS
Nº01/2004 – Que outorga Título de Cidadão
Jalesense ao Ilustríssimo
Senhor Fuad Atihe e dá
outras providências.
Decreto Legislativo nº174/
2004
Nº02/2004 – Que concede a Medalha XV
de Abril ao Ilustríssimo
Senhor Antonio Maurílio
Gonçalves e dá outras
providências.
Decreto Legislativo nº176/
2004
Nº04/2004 – Que concede a Medalha XV
de Abril ao Ilustríssimo
Senhor Fabrício Fuga e dá
outras providências.
Decreto Legislativo nº175/
2004
Nº06/2004 – Que concede a Medalha XV
de Abril ao Ilustríssimo
Senhor Nilton Mário Pavan
Alves
e
dá
outras
providências.
Decreto Legislativo nº177/
2004

EM TRAMITAÇÃO
Nº05/2004 – Que concede a Medalha XV
de Abril ao Ilustríssimo
Senhor Sérgio Aparecido
Nunes de Marqui e dá outras
providências.

ARQUIVADO
Nº03/2004 – Que outorga Título de Cidadão
Jalesense ao Excelentíssimo
Senhor Sebastião Misiara,
Presidente da UVESP –
União dos Vereadores do
Estado de São Paulo e dá
outras providências.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO
APROVADO
Nº01/2004 – Que aprova o Parecer Jurídico
nº607/2004, de 25 de junho
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de 2004.

PROPOSTA DE EMENDA À
LEI ORGÂNICA 
LEGISLATIVO
APROVADAS
Nº01/2004 – Que altera o Parágrafo Único
do Artigo 10 da Lei Orgânica
do Município de Jales,
estabelecendo o número de
Vereadores para a Câmara
Municipal de Jales.
Emenda à Lei Orgânica nº15/
2004
Nº02/2004 – Que altera e suprime
dispositivos da Lei Orgânica
do Município de Jales.
(revisão)
Emenda à Lei Orgânica nº16/
2004
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BALANCETES DA RECEITA E DESPESA DO PODER EXECUTIVO
Mês
Entrada
Processo
Janeiro
01/03/2004
nº08/2004
Fevereiro
16/03/2004
nº13/2004
Março
19/03/2004
nº22/2004
Abril
17/05/2004
nº34/2004
Maio
22/06/2004
nº57/2004
Junho
13/07/2004
nº64/2004
Julho
18/08/2004
nº68/2004
Agosto
23/09/2004
nº79/2004
Setembro
18/10/2004
nº83/2004
Outubro
18/11/2004
nº89/2004
Novembro
17/12/2004
nº94/2004
Balanço Geral e Prestação de Cintas do exercício de 2003— Entrada: 29/03/2004 - Proc.: 17/2004

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2004 - Anexo 13 da Lei nº4.320/64

RECEITA

DESPESA

I - Orçamentária
Receitas Correntes
Duodécimo
744.110,51
(-) Dedução para o FUNDEF
0,00
Totais.......................................................

I - Orçamentária
Despesa por Funções
Legislativa

II - Extraorçamentária
Restos a Pagar Proc-2003
Restos a Pg Não Proc-2002
Débitos de Tesouraria
Depósitos de Diversas Orig
Transferências financeiras

744.110,51
744.110,51
0,00

931.185,38

Totais.....................................

931.185,38

II - Extraorçamentária
0,00
0,00
0,00
131.538,99
931.185,38

Totais.......................................................

Restos a Pagar
0,00
Débitos de Tesouraria
0,00
Depósitos de Div. Orig
131.538,99
Transf. financeiras..................
0,00
1.062.724,37

Totais.....................................

Saldo do Ano Anterior

Saldo Para o Ano Seguinte

Disponível
Caixa
0,00
Bancos - C/Movimento
620,00
Totais...................................................

926.56 0,00

Disponível
Caixa
Bancos - C/Movimento
Totais................................................

TOTAL GERAL..................................

1.062.724,37

TOTAL GERAL...............................

Marcelo Antonio Berti Caparroz
Presidente

Luiz Antônio Abra
Diretor da Divisão de Finanças
CRC1SP 132.628/0-0
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131.538,99

0,00
0,00
0,00
1.062.724,37

CORPO ADMINISTRATIVO – 2004
Prof. Silas Gabriel Zacarias – Diretor do Departamento Administrativo
Dr. Lair Seixas Vieira – Procurador Geral
Marco Antônio Zampieri – Diretor da Divisão de Secretaria
Luiz Antônio Abra – Diretor da Divisão de Finanças
Dr. Francisco Melfi – Assessor Parlamentar
Roberto Timpurim Berto – Assessor de Imprensa
Hulda Maria Zacharias – Zeladora/Atendente
Gina Claudia Zacarias da Silva – Zeladora/Atendente
Aparecido José da Silva - Motorista
Estagiários

Franciele Rodrigues
Julian Francisco Trindade da Costa (até 30/04/2004)
Jhony F. Cruz Zuim
Thiago Henrique Rodrigues (de 1º/05 a 03/12/2004)
Quéslei Viana Canobas (a partir de 21/12/2004)
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