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MENSAGEM DO PRESIDENTE
2006 - um ano de grandes conquistas
Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de cumprir mais uma tarefa que a vida me
proporcionou. Agradeço também aos Vereadores que me confiaram seu voto na eleição de dezembro
de 2005, possibilitando-me ocupar a Presidência da Casa em 2006 e meu reconhecimento especial ao
Vice Presidente, Prof. Osmar Pereira de Rezende, à 1ª Secretária Professora Aracy de Oliveira Murari
Cardozo e ao 2º Secretário Mauro Hélio Lopes e aos demais Vereadores.
Contei com a colaboração de todos os Senhores Vereadores durante todo o ano de 2006, com o
auxílio direto e o respaldo à Presidência, lembrando da compreensão quando tivemos que realizar as
sessões ordinárias no Tribunal do Júri do Fórum, por conta das reformas no Plenário “Presidente Tancredo
Neves” e também com as medidas de economia em todos os sentidos, possibilitando que pudéssemos
fazer adequações do Plenário “Presidente Tancredo Neves” e apoiar diretamente a reforma da Santa
Casa de Misericórdia de Jales, destinando recursos através da economia que fizemos, para aquela
Casa de Saúde.
O prédio da Câmara Municipal de Jales Mário José Miranda é o primeiro prédio público no município
a ficar 100% adequado às normas vigentes de acessibilidade a deficientes físicos, demonstrando o
respeito que temos para com esses cidadãos.
Cumprimento e agradeço o apoio, em todas as oportunidades, de nossa equipe de servidores,
nominando-os: Silas Gabriel Zacarias, Marco Antonio Zampieri, Luis Antonio Abra, João Luiz do Socorro
Lima, José Luiz Nunes, Aparecido José da Silva, Roberto Timpurim Berto, Gina Cláudia Zacarias da
Silva, Hulda Maria Zacharias, nossos estagiários e o Fábio Rogério Galan, que ingressou no quadro
através de concurso realizado por nós neste ano de 2006. Todos os servidores da Câmara mostraram
sua dedicação e empenho.
Agradecimento aos órgãos de imprensa escrita e falada de Jales, que sempre nos auxiliaram no
dia a dia, mostrando o nosso trabalho e dando publicidade a todas as ações de Câmara de Vereadores
em 2006.
Lembro-me de todos aqueles que creditaram confiança ao meu trabalho enquanto Presidente da
Câmara de Vereadores de Jales, fato que possibilitou ações marcantes das quais posso citar algumas:
Vinda do Dr. Silvério Polotto à Câmara para discutir e informar sobre a famosa dívida com a família
Jalles; a luta pela regularização dos documentos da área do Distrito Industrial III, que felizmente
conseguimos; o apoio direto da Câmara na conquista da FATEC e do Pólo da Universidade Federal
Aberta; nossa união e apoio para a vinda da Metalúrgica Alpha para Jales e a inauguração da empresa
IFC, que recebeu melhorias com o apoio desta Casa de Leis e outras tantas ações promovidas pelos
Senhores Vereadores, que resultaram em milhões de reais em verbas, tanto do Governo Estadual
como do Governo Federal, beneficiando diretamente a população de Jales.
Iniciamos o estudo para a revisão de nosso regimento interno, que infelizmente não pôde ser
concluído em 2006, mas sua conclusão ocorrerá em breve.
Posso afirmar que a comunidade jalesense e da região reconhece o trabalho deste Parlamento
Municipal e hoje tenho certeza que a Câmara de Jales é ótima, em todos os quesitos e acima de tudo,
composta por parlamentares de respeito e honra.
De acordo com os arquivos da Câmara de Vereadores, o ano de 2006 entra para a história do
município, pelo número de conquistas tanto em verbas quanto em obras executadas e com muito orgulho,
os parlamentares desta Casa tiveram participação decisiva.
Recordo, finalmente, das inúmeras viagens dos Senhores Vereadores para São Paulo e Brasília,
nos contatos diretos com os Deputados Estaduais, Federais e Senadores, além do Governador do Estado
e do próprio Presidente da República, sempre na busca incessante de recursos para nosso município,
com pensamento exclusivo em nossa população.
A sensação do dever cumprido, o respeito ao erário público e a contribuição para o desenvolvimento
e o progresso de Jales me enchem de orgulho.

Rivelino Rodrigues - Riva
- Presidente — 2 —

RELATÓRIO ANUAL DE 2.006
- Constituição da Mesa do exercício de 2.006.
Presidente: Rivelino Rodrigues
Vice-Presidente: Osmar Pereira de Rezende
1ª Secretária: Aracy de Oliveira Murari Cardozo
2º Secretário: Mauro Hélio Lopes

- Constituição das Comissões Permanentes
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
Presidente: Aracy de Oliveira Murari Cardozo
Vice-Presidente: Dr. Jorge Pêgolo (até 31/03/2006)
Luis Especiato (de 01/04 a 15/05/2006)
Osmar Pereira de Rezende (de 16/05 a 31/12/2006)
Secretário: Gilberto Alexandre de Moraes

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Presidente: Luís Especiato
Vice-Presidente: Claudir Aranda da Silva
Secretário: José Roberto Fávaro
COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS
Presidente: José Roberto Fávaro
Vice-Presidente: Luis Especiato
Secretário: Osmar Pereira de Rezende
COMISSÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, TURISMO EASSISTÊNCIASOCIAL
Presidente: Jediel Zacarias
Vice-Presidente: Claudir Aranda da Silva
Secretário: Aracy de Oliveira Murari Cardozo
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Mauro Hélio Lopes
Vice-Presidente: Aracy de Oliveira Murari Cardozo
Secretário: Claudir Aranda da Silva
COMISSÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Presidente: Osmar Pereira de Rezende
Vice-Presidente: Mauro Hélio Lopes
Secretário: Jediel Zacarias
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
Presidente: Jorge Pêgolo
Vice-Presidente: Gilberto Alexandre de Moraes
Secretário: Osmar Pereira de Rezende
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
Presidente: Luis Especiato
Vice-Presidente: Osmar Pereira de Rezende
Secretário: Mauro Hélio Lopes
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Presidente: Osmar Pereira de Rezende – Suplente: Claudir Aranda da Silva
Vice-Presidente: Luis Especiato – Suplente: Mauro Hélio Lopes
Secretário: José Roberto Fávaro – Suplente: Jorge Pêgolo
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PROFª ARACY DE OLIVEIRA MURARI CARDOZO
INDICAÇÕES
Nº04/2006 – Que solicita do Executivo a substituição
da atual ponte de
madeira por uma de
concreto na estrada
municipal JalesDolcinópolis.
Nº05/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que seja
reestruturada a Procuradoria Jurídica
do Município, com a
contratação de novos advogados, se
necessário for.
Nº55/2006 – Que solicita do Executivo e do Conselho
Municipal de Trânsito a colocação de
um semáforo na Avenida Arapuã, entre o
Posto de Combustíveis e a Escola
Tecmed, ali localizados.
Nº56/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de faixa de pedestres na Avenida João

Amadeu, proximidades do Sakashita Supermercados.
Nº57/2006 – Que solicita do Executivo e do Conselho
Municipal de Trânsito a implantação de
um redutor de velocidade na Avenida
Francisco Jalles,
após a Rua Vinte e
Quatro.
Nº79/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras, a colocação
de guias, sarjetas e
o asfaltamento num
pequeno trecho no
final da Rua Rio de
Janeiro.
Nº80/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de iluminação pública na seqüência da
Rua Rio de Janeiro,
até a altura do
nº2066.
Nº81/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de iluminação pública na seqüência da
Rua Suécia, até a altura do nº880.
Nº82/2006 – Que solicita do Executivo a colocação
de telas de proteção
nas bocas-de-lobo
existentes na Avenida
Paulo
Marcondes.
Nº105/2006 – Que solicita do Executivo o encaminhamento à Câmara
Municipal de Projeto
de Lei que disponha
sobre a adoção de licitações na modalidade “pregão”, con-

forme anteprojeto
anexo à Indicação.
Nº218/2006 –Que solicita do Executivo providências
para a reparação no
sarjetão da Avenida
Francisco Jalles, esquina com a Rua
Lisboa.
Nº219/2006 –Que solicita do Executivo providências
para que a Rua
Texas
seja
pedregulhada, entre
a Marginal Airton
Senna e a Avenida
Euphly Jalles, no
Jardim Estados Unidos.
Nº220/2006 –Que solicita do Executivo a realização
de completa limpeza
no canteiro central e
a poda das árvores
da Avenida Juscelino K. de Oliveira.
Nº221/2006 –Que solicita do Executivo providências
para a reparação no
sarjetão da Rua Itália, esquina com a
Rua Nove.
Nº234/2006 –Que solicita do Executivo providências
para a total recuperação da Rua
V i c e n t e
Papassídero, no
Cohab JACB.
Nº235/2006 –Que solicita do Executivo providências
para que seja reparado o sarjetão da
Rua
dos
Jacarandás, esquina com a Rua Dois.
Nº236/2006 –Que solicita do Executivo providências
para que seja repa— 5 —

rado o sarjetão da
Rua Vaticano, esquina com a Rua Nove.
Nº237/2006 – Que solicita do Executivo o encaminhamento à Câmara
Municipal de Projeto
de Lei que disponha
sobre
a
obrigatoriedade do
uso de equipamentos de segurança e
higiene adequados
aos funcionários do
cemitério do Município de Jales, conforme anteprojeto anexo à Indicação.
Nº249/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras, providências
no sentido de procederem
o
recapeamento ou,
pelo menos, a realização de uma operação tapa-buracos
na Rua Cacique,
principalmente no
trecho entre as ruas
Aimorés e a Nossa
Senhora das Graças, no Jardim Paraíso.
Nº250/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras, providências
no sentido de procederem
o
recapeamento ou,
pelo menos, a realização de uma operação tapa-buracos
na Rua Itália, entre
a Rua Iugoslávia e a
Rua Nova Iorque.
Nº251/2006 – Que solicita do Exe— 6 —

cutivo a realização
de completa limpeza
nas imediações da
Praça Luiz Botton,
na Avenida Paulo
Marcondes.
Nº252/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que seja reparado o sarjetão da
Rua
dos
Jacarandás, esquina com a Rua Quatro.
Nº273/2006 – Que solicita do Executivo a instalação
de um novo gabinete dentário no PSF
do
Conjunto
Habitacional Roque
Viola.
Nº274/2006 – Que solicita do Executivo a instalação
de um novo gabinete dentário no PSF
do Jardim Paraíso.
Nº275/2006 – Que solicita do Executivo a instalação
de um novo gabinete dentário no PSF
do Jardim Oiti.
Nº276/2006 – Que solicita do Executivo a instalação
de um novo gabinete dentário no PSF
do Jardim Municipal.
Nº337/2006 – Que solicita do Executivo a total recuperação da Rua São
Paulo, no Bairro IV
Centenário.
Nº338/2006 - Que solicita do Executivo a total recuperação da Rua São
Pedro, na Vila São
José.
Nº374/2006 – Que solicita do Executivo completa recuperação nas vias

rurais do município
de Jales, principalmente na estrada
que se inicia no Motel Eros, na SP563 –
Euphly Jalles.
Nº375/2006 – Que solicita do Executivo completa recuperação nas vias
rurais do município
de Jales, principalmente na estrada
que liga o Trevo da
SP320 – Euclides da
Cunha, no Km586,
com a SP510 –
Jarbas de Moraes.
Nº408/2006 – Que solicita do Executivo
e
da
COMUTRAN, a colocação de um semáforo no cruzamento
da Avenida Francisco Jalles com a Rua
Vinte e Quatro.
Nº409/2006 – Que solicita do Executivo, junto à Secretaria de Obras, a
arborização da Praça Padre Renato
Alves Aranha.
Nº456/2006 – Que solicita do Executivo a inserção, no
contrato com a empresa vencedora da
licitação de concessão do transporte
coletivo urbano, de
cláusula que obrigue
a afixação de cartaz
informativo sobre o
direito dos idosos e
deficientes de utilizar
o transporte gratuitamente.
Nº457/2006 – Que solicita do Executivo a inclusão, no
processo licitatório
para contratação de

empresa concessionária de transporte
público urbano, cláusula que garanta o
cumprimento integral
da Lei 2554, de 11
de dezembro de
2000, garantindo o
transporte coletivo
urbano gratuito aos
maiores de 65 anos,
deficientes físicos e
excepcionais.
Nº472/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Avenida Jânio Quadros, na pista sentido bairro-centro.
REQUERIMENTOS
Nº01/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara Municipal sobre os projetos culturais já realizados, em execução ou a serem executados pela atual
administração municipal e sobre o que
existe em Jales atualmente com referência ao apoio e incentivo à cultura.
Nº13/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara Municipal, como está o
processo
de
reestudo do laudo
técnico que apurou
os graus de insalubridade
ou
periculosidade no
serviço público municipal e que orientou a classificação

das profissões para
concessão do adicional.
Nº20/2006 – Que requer da Mesa
da Câmara Municipal, a prorrogação
por mais noventa
dias dos trabalhos da
Comissão Parlamentar de Inquérito,
criada pelo Requerimento nº136/2005,
para apurar eventuais irregularidades
ocorridas na Secretaria de Promoção
Social, no período
compreendido entre
2001 e 2004, nos
termos do Artigo
132, Parágrafo Único, do Regimento
Interno.
Nº36/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara Municipal, os motivos
pelos quais as leis
municipais não estão
no site da Prefeitura
e quando serão
disponibilizadas.
Nº83/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara Municipal se a Emenda
Individual no valor de
cinqüenta mil reais
do Deputado Federal Edinho Montemor
será aplicada na instalação de aparelhos
de ar condicionado
no Centro Cultural
Dr. Edilio Ridolfo e se
foi assinado o convênio para o repasse dos recursos. Em
caso negativo, o que

está faltando para se
efetivar o ato.
Nº91/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara Municipal quando será
iniciada a instalação
da iluminação pública na Avenida Paulo
Marcondes, no Parque Industrial I, bem
como o valor da
obra.
Nº 92/2006 - Que requer do Executivo para que informe à Câmara Municipal quando serão
implementadas as
reformas na Praça
Cecília Meirelles,
bem como se há projeto de reforma da
mesma.
Nº121/2006 – Que requer do Executivo, junto a Secretaria de Obras,
para que informe a
Câmara Municipal,
se há projeto de
construção de uma
quadra de areia no
terreno de propriedade do Município,
localizado na Rua
Idair Lopes, entre as
Ruas “José de Souza” e “João Benedito Silva”, ao lado da
praça do Jardim
Municipal e, se positiva a resposta,
quando se iniciará a
obra.
Nº122/2006 – Que requer do Executivo, junto a Secretaria de Obras,
para que informe a
Câmara Municipal se
há possibilidade de,
— 7 —

ainda neste ano,
plantar flores, fazer
limpeza do tanque
de areia, colocar
bancos, podar árvores, enfim, proceder
a melhoria na Praça
Allan Kardec e, se
positiva a resposta,
quando se iniciará a
obra.
Nº136/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara Municipal se há previsão, para este ano,
de procederem o
recapeamento da
Rua Canadá.
Nº137/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara Municipal se há possibilidade de construção de um portão lateral no Cemitério
Municipal que dê
acesso à Avenida
Salustiano Pupim.
Nº145/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara Municipal se há previsão para colocação
de grades protetoras
nas bocas-de-lobo
na Avenida Paulo
Marcondes.
Nº161/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara Municipal se há projeto
para criar o Centro
Municipal de Educação Musical e, em
caso positivo, quando será enviado ao
Legislativo para
apreciação e vota— 8 —

ção, conforme anteprojeto anexo ao requerimento.
MOÇÃO
Aplausos nº52/2006 – À professora Líria Maria
Bettiol, pelo lançamento de seu livro
“Saúde e Participação Popular em
Questão – O Programa Saúde da Família”, publicado pela
Editora Unesp.

EMENDAS ÀS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O
EXERCÍCIO DE 2007.
Aditiva nº36/2006 – Acréscimo da
ação e a destinação
de dotação orçamentária para o desenvolvimento de
Programa no intuito
de despertar a consciência ecológica
dos jalesenses.
Aditiva nº37/2006 – Acréscimo da
ação e a destinação
de dotação orçamentária para o reflorestamento dos
mananciais.
Aditiva nº38/2006 – Acréscimo da
ação e a destinação
de dotação orçamentária para o Programa de esterilização gratuita dos animais domésticos.
PROJETOS
P.L. nº05/2006 – Que declara de
utilidade pública a
Associação Amigos

da Biblioteca Pública Municipal de
Jales.
Autógrafo nº26/2006
Lei nº3.009/2006
P.L. nº30/2006 – Que institui no
Município de Jales o
Dia Municipal das
Doações de Órgãos,
Tecidos e Medula
Óssea.
Autógrafo nº29/2006
Lei nº3.012/2006
P.L. nº32/2006 – Que dispõe sobre
a
obrigatoriedade da
afixação do número
do telefone do
Procon em todas as
agências bancárias,
postos de atendimentos bancários e
demais instituições
de
crédito
estabelecidas no
Município de Jales.
- Arquivado
P.L. nº106/2006 – Que dispõe sobre o uso dos espaços públicos ou de
publicidade para
c a m p a n h a s
educativas contra a
violência à mulher e
dá outras providências.
Autógrafo nº107/2006
Lei nº3.088/2006
P.L. nº109/2006 – Que dispõe sobre a adoção de estabelecimentos públicos de saúde e dá
outras providências.
Autógrafo nº108/2006
Lei nº3.094/2006
P.L. nº118/2006 – Que cria, no
âmbito do Município
de Jales, o Programa “Parceiro da Es-

cola” e dá outras
providências.
Autógrafo nº104/2006
Lei nº3.083/2006
P.L. nº119/2006 – Que dispõe sobre
a
obrigatoriedade de
fornecimento ao
Legislativo de relatório com o valor total
arrecadado com a
contribuição para o
custeio do serviço de
Iluminação Pública
do Município – CIP
– Lei Complementar
nº113, de 30 de dezembro de 2003 e dá
outras providências.
- Arquivado e
reapresentado como
Proposta de Emenda à Lei Orgânica
nº01/2006.
P.L. nº120/2006 – Institui o Selo
E m p r e s a
Incentivadora do
Primeiro Emprego
no Município de
Jales.
Autógrafo nº105/2006
Lei nº3.085/2006
P.L. nº126/2006 – Que dispõe sobre a criação, instalação e funcionamento do Banco de
Leite Materno do
Município e dá outras providências.
Autógrafo nº120/2006
Lei nº3.105/2006
P.L. nº127/2006 – Que institui a
Semana Municipal
do Aleitamento Materno e dá outras
providências.
Autógrafo nº112/2006
Lei nº3.091/2006
P.L. nº131/2006 - Que dispõe so-

bre o uso obrigatório de tecnologia de
filtragem nos computadores da rede
pública municipal.
Autógrafo nº130/2006
Lei nº3.110/2006
P.L. nº140/2006 - Que torna obrigatória, aos Poderes
Legislativo e Executivo, a instalação,
nas páginas da rede
mundial de computadores, de atalhos de
acessos para páginas que tratam do
combate à exploração sexual infantojuvenil e ao trabalho
infantil e dá outras
providências
Autógrafo nº136/2006
Lei nº3.116/2006
P.L. nº142/2006 - Que institui o
Dia Municipal da
Consciência Negra
e dá outras providências.
Autógrafo nº132/2006
Lei nº3.112/2006
P.L. nº153/2006 - Que dispõe sobre a implantação
do Certificado Amigo do Esporte no
Município de Jales e
dá outras providências.
Autógrafo nº137/2006
Lei nº3.117/2006
P.L. nº155/2006 – Que dispõe sobre
a
obrigatoriedade da
Secretaria Municipal
de Saúde publicar
no “site” oficial da
Prefeitura Municipal
de Jales e em todas
as Unidades Básicas
de Saúde, a relação

de medicamentos de
uso contínuo existentes, daqueles em
falta e o local onde
encontra-los na
Rede Municipal de
Saúde e dá outras
providências.
- Arquivado
P.L. nº160/2006 – Que dispõe sobre
a
obrigatoriedade de
testes semestrais de
“Acuidade Visual e
Auditiva” na Rede
Municipal de Ensino
e dá outras providências.
Autógrafo nº150/2006
Lei nº3.129/2006
P.L. nº165/2006 - Que dispõe sobre a fixação de
adesivos que incentivem a doação de
órgãos e tecidos humanos nos veículos
que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Jales e da
Câmara Municipal
de Jales e dá outras
providências.
Autógrafo nº151/2006
Lei nº3.130/2006
P.L. nº177/2006 - Que dispõe sobre a utilização de
parte do impresso
de cobrança de IPTU
da Prefeitura do Município de Jales para
a veiculação de
mensagens de utilidade pública e de interesse comum e dá
outras providências.
Autógrafo nº159/2006
Lei nº3.138/2006
P.L. nº178/2006 - Que cria o “Programa Especial de
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Diagnóstico da
Dislexia” na Rede
Municipal de Ensino,
para crianças na
pré-escola e dá outras providências.
Autógrafo nº160/2006
Lei nº3.139/2006
P.L. nº193/2006 - Que autoriza o
Poder Executivo a
celebrar convênio
com a iniciativa privada para dotar as
praças do Município
de Jales de parques
infantis e dá outras
providências.
Autógrafo nº173/2006
Lei nº3.156/2006
P.L. nº194/2006 – Que autoriza o
Poder Executivo Municipal a reservar
3% (três por cento)
das vagas das creches municipais
para as crianças
portadoras de necessidades especiais menores de 07
(sete) anos de idade.
- Arquivado
P.L. nº197/2006 – Que autoriza o
Poder Executivo a
instituir em empreendimentos
habitacionais de interesse social, a serem implementados
no Município de
Jales, cotas de participação para mulheres com responsabilidade de sustento da família e dá
outras providências.
- Arquivado
P.L. nº202/2006 - Que dispõe sobre
a
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obrigatoriedade de
todas as edificações
que tenham portas
com detector de metais, a exibir aviso
sobre os riscos do
equipamento para
portadores de aparelho de Marca-passo.
Autógrafo nº185/2006
Lei nº3.172/2006
P.L. nº203/2006 - Que proíbe a
manutenção, utilização e apresentação
de animais em circos
ou espetáculos assemelhados no Município de Jales e dá
outras providências.
- Arquivado
P.L. nº212/2006 – Que altera a
redação do Artigo 1º
da Lei nº2.526, de 18
de abril de 2000.
(Que garante o
transporte coletivo
urbano gratuito aos
maiores de 65 anos
de idade, aos deficientes físicos e excepcionais e dá outras providências).
Autógrafo nº197/2006
P.L. nº227/2006 – Que inclui cláusula de reserva de
vagas para pessoas
portadoras de deficiências e dá outras
providências.
- Arquivado
P.Resolução nº04/2006 – Que institui a Medalha Ecológica Municipal e dá
outras providências.
- Resolução nº04/2006

CLAUDIR ARANDA DA
SILVA
INDICAÇÕES
Nº30/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de pavimentação
asfáltica na Rua Indiana, entre a Rua
Califórnia e a Marginal Airton Senna
da Silva, no Jardim
Estados Unidos.
Nº83/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de operação tapaburacos na Rua
Curitiba, nº410, no
Cohab JACB.
Nº124/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de operação tapaburacos na Rua São
Marcos, nº2128, no
Jardim São Francisco.
Nº271/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de iluminação pública na Rua Celso
Luís Abra, nº1528,
esquina com a Rua
José Alvarenga da
Silva, no Jardim Municipal.
Nº277/2006 – Que solicita do Exe-

cutivo a implantação
de iluminação pública na Rua dos Escoteiros, nº571, no
Jardim do Bosque.
Nº278/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de iluminação pública na Rua Joaquim
Viana do Prado,
nº74, no Jardim do
Bosque.
Nº279/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de aberturas no canteiro central da Avenida Arapuã, no trecho entre a Rua
Jaci e o trevo do
JACB.
Nº358/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que seja instalado “guard-rail” ao
longo da Avenida
Maria Jalles.
REQUERIMENTOS
Nº14/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal de quanto
será o aumento salarial do funcionalismo municipal e
quando se dará esse
aumento.
- Subscrito pelos
demais Vereadores
à Câmara Municipal.
Nº19/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal sobre a
existência ou não de
projeto para construção de passarela

na SP 320, próximo
ao Bairro Santo Expedito.
Nº37/2006 – Que requer do Executivo para que informe se a Prefeitura Municipal encaminhará à Câmara
Municipal, projeto de
lei que autoriza o
reparcelamento do
IPTU de 2005.
Nº44/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal quais foram os deputados
estaduais e federais
que destinaram recursos para a cidade de Jales na atual
administração, quais
os valores de Emendas Individuais, Genéricas ou do Orçamento Geral da
União ou Estado
destinados para o
Município, quais
efetivamente já foram aplicadas em
Jales e quais as
obras ou projetos
realizados com os
recursos anunciados pelos Deputados Estaduais e Federais.
Nº138/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se a Facip
2007
será
terceirizada ou privada e se o Executivo tem estudo sobre
qual a melhor opção
para a realização da
próxima Feira.

Nº139/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal de que
forma será pago o
13º salário dos servidores municipais
de Jales em 2006.
Nº140/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal sobre as
providências a serem tomadas para
melhorar a coleta de
lixo e a varrição de
ruas da cidade e se
haverá contratação
de trabalhadores
para essas finalidades.
Nº146/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal a quantidade ônibus, microônibus e vans que a
Prefeitura possui na
Secretaria da Educação; Qual é a idade de todos os citados veículos e o valor gasto em manutenção de cada veículo no ano de 2005
e até o mês de outubro de 2006.
Nº147/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal o número
de máquinas que a
Prefeitura dispõe
para uso nas estradas rurais do município, idade das
mesmas, valor gasto em manutenção
no ano de 2005 até
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o mês de outubro de
2006. Requer, ainda, para que informe se as máquinas
do
Consórcio
Intermunicipal para
Conservação e Manutenção de Vias
Públicas Municipais
estão sendo utilizadas para conservação das estradas
rurais de Jales e, em
caso positivo, enviar relatório dos serviços prestados até
a presente data e
um cronograma do
que será executado
no futuro próximo.
Nº165/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal quais
obras foram realizadas no Município de
Jales na atual Administração e quais as
empresas e seus
respectivos proprietários e sócios que
executaram as
obras no Município
de Jales, bem como
quais os valores de
cada obra.
MOÇÃO
Pesar nº17/2006 – Pelo falecimento de Mário
José Miranda.
- Subscrita pelos
demais Vereadores
à Câmara Municipal
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GILBERTO ALEXANDRE
DE MORAES
INDICAÇÕES
Nº06/2006 – Que solicita do Executivo a aquisição de
fardas e equipamentos de segurança
para os servidores
que trabalham no
setor da coleta de
lixo.
Nº07/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que seja realizada uma reunião
com os proprietários de chácaras existentes na Rua Nossa
Senhora
Aparecida, para que
se chegue a um
acordo sobre a possibilidade de desapropriação de uma
faixa de terra para
resolver de forma
definitiva o problema
da Rua Amazonas,
no Jd. São Judas
Tadeu, que ainda se
encontra sem pavimentação asfáltica.
Nº08/2006 – Que solicita do Executivo providências

para que seja realizada uma reunião
com os moradores
do Parque das Flores, objetivando encontrar uma solução
para o asfaltamento
do referido bairro
que ainda não conta
com
tal
benfeitoria.
Nº31/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de completa reforma
nas dependências
do sanitário público
localizado na Praça
Euphly Jalles.
Nº32/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de calçadas na Avenida Izaura Berto
Venturini, que se
encontra em terra.
Nº33/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento das
ruas do Bairro
Eldorado.
Nº34/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
pavimentação
asfáltica da Rua
Nova Yorque.
Nº58/2006 – Que solicita do Executivo a colocação
de enfermeiras nos
ônibus que viajam
para Barretos e São
José do Rio Preto,
objetivando proporcionar mais segurança e conforto no
transporte de pacientes.
Nº59/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de sinalização hori-

zontal (separação
de pista para veículos) nas avenidas
existentes no perímetro urbano da cidade.
Nº60/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de completa limpeza
no Centro do Trabalhador Pedro Borges
de Lima.
Nº61/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de completa limpeza
no matagal que cobre a pavimentação
asfáltica da Rua
Espanha e a colocação de placa proibindo jogar lixo no
local, próximo aos
trilhos da linha férrea.
Nº84/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de operação tapaburacos na estrada
vicinal Victório
Prandi.
Nº85/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de completa limpeza
nas
caixas
receptoras de águas
pluviais existentes
nas estradas rurais
do município de
Jales e a construção de novas caixas.
Nº86/2006 – Que solicita do Executivo o asfaltamento
da Rua Graciliano
Ramos, no Jardim
Arapuã.
Nº87/2006 – Que solicita do Executivo o asfaltamento
da Rua Santa Luzia,
no Jardim São

Francisco.
Nº106/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que seja colocada em funcionamento em Jales, em
conjunto com a unidade
de
processamento de
lixo, uma unidade
de lixo orgânico, trabalhando em parceria com os agentes
do meio ambiente.
Nº107/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que sejam colocadas à disposição dos produtores
rurais, mudas de laranja,
café,
eucaliptos e outras.
Nº125/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de dois redutores de
velocidade (quebramolas) na Rua dos
Sabiás, um na altura do nº 617 e outro
na altura do nº186.
Nº145/2006 – Que solicita do Executivo a recuperação completa das
vias rurais do Município de Jales.
Nº146/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de calçadas na Avenida Integração, nas
imediações do
Pronto Socorro Regional de Saúde,
que se encontra em
terra.
Nº147/2006 – Que solicita do Executivo o asfaltamento
da Avenida Engenheiro Euphly Jalles
e suas travessas, no

Jardim Estados Unidos.
Nº148/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que seja efetuada uma completa
recuperação na via
rural que serve ao
Bairro do Açoita Cavalo, no Município
de Jales.
Nº167/2006 – Que solicita do Executivo junto à
ELEKTRO, a implantação de iluminação
pública de forma
adequada e eficiente, na Rua Pedro
Pêgolo, no Jardim
Pêgolo, pelo menos
na Quadra 01.
Nº189/2006 – Que solicita do Executivo providências
junto ao proprietário
do terreno localizado na Avenida João
Amadeu, defronte
ao Supermercado
Proença, no sentido
de que seja cercado e mantido limpo.
Nº190/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um novo cemitério, se possível, em
parceria com a iniciativa privada de
nossa cidade.
Nº191/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de completa limpeza
nas praças públicas
da cidade, principalmente nas localizadas nos bairros.
Nº192/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Rua Betim, na Vila
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Nossa Senhora
Aparecida e também das Ruas
Aimorés, Iguaporé e
José Bernini, no
Jardim São Judas
Tadeu.
Nº203/2006 – Que solicita do Executivo junto à
ELEKTRO, a implantação de iluminação
pública de forma
adequada e eficiente na Rua Minas Gerais, no trecho da
Rua Maranhão até a
Rua Jaçanã.
Nº204/2006 – Que solicita do Executivo a colocação
de enfermeiras nas
creches, objetivando
proporcionar mais
segurança e conforto para as crianças
e tranqüilidade para
os pais.
Nº205/2006 – Que solicita do Executivo a recuperação dos sarjetões da
Rua Prof. Rubião
Meira, no Conjunto
Habitacional Roque
Viola.
Nº206/2006 – Que solicita do Executivo providências
visando a nomeação
de um funcionário
de carreira da Prefeitura Municipal
para ocupar o cargo de Superintendente do IPASM.
Nº222/2006 – Que solicita do Executivo o asfaltamento
da Rua São Sebastião, na Vila Nossa
Senhora Aparecida.
Nº223/2006 – Que solicita do Executivo a instalação
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de bancos e coberturas nos pontos de
ônibus.
Nº241/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Rua Aparecida
Botton Fassa, no
JACB.
Nº242/2006 – Que solicita do Executivo a concessão
de cesta básica de
alimentos aos funcionários do Poder
Legislativo.
Nº253/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Rua Amazonas, na
Vila Nossa Senhora
Aparecida.
Nº254/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de uma passagem
para veículos na
Rua Quinze com a
Avenida
João
Amadeu.
Nº255/2006 – Que solicita do Executivo a substituição
do piso do campo de
bocha do Poli Esportivo do Jardim
Paraíso, de concreto por sintético.
Nº280/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de galerias e calçadas na Rua Projetada 10, no Jardim do
Bosque.
Nº281/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de reforma no prédio do PSF do Jardim Paraíso, com
implantação de estacionamento no terreno ao lado e ilumi-

nação.
Nº282/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de uma cancela na
Rua Maranhão, no
Jardim Paulista.
Nº283/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de uma cancela na
Rua Madri, no Alto
da Boa Vista.
Nº304/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de sinalização nos
sarjetões existentes
ao longo da Rua
Professor Rubião
Meira, principalmente nos cruzamentos
com as Ruas
Iguaporé e Amazonas.
Nº305/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de sinalização horizontal – separação
de pista para veículos – na Rua Professor Rubião Meira.
Nº306/2006 – Que solicita do Executivo junto à
ELEKTRO, a implantação de iluminação
pública, de forma
adequada e eficiente, na Rua Bom Pastor, esquina com a
Rua Hum, na Vila
Inês e na Rua dos
Jacarandás, entre
as Ruas Espírito
Santo e Bom Jardim.
Nº319/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de dupla mão de direção na Rua Dez,
no trecho do Clube
do Ipê até a Rua dos

Estudantes, bem
como a sinalização
de solo para separação da via.
Nº320/2006 – Que solicita do Executivo a completa
reforma no campo
de bocha do Bairro
Rosalina, inclusive
com nova cobertura,
novos banheiros,
churrasqueira e mesas.
Nº321/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de estacionamento
alternado na Rua
Vinte e Quatro, ou
seja, quando permitido o estacionamento no sentido bairro/
centro, fica proibido
o estacionamento
centro/bairro.
Nº322/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de uma galeria na
Avenida Salustiano
Pupim, para captação de águas procedentes do cemitério.
Nº339/2006 - Que solicita do Executivo a implantação
de estacionamento
na Praça Dr. Euphly
Jalles, nas Rua Treze e Onze.
Nº340/2006 - Que solicita do Executivo a implantação
do estacionamento
na praça da Catedral, na Rua Onze e
Avenida Francisco
Jalles.
Nº341/2006 - Que solicita do Executivo a implantação
do Pronto Socorro
Municipal de Jales
no prédio da Santa

Casa.
Nº342/2006 - Que solicita do Executivo a implantação
do estacionamento
alternado na Rua
Nova Yorque, ou
seja, quando permitido o estacionamento no sentido bairro/
centro, fica proibido
o estacionamento
centro/bairro, como
acontece na Rua
Professor Rubião
Meira, bem como
permitir a mão-dupla
de direção.
Nº359/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que seja efetuada uma completa
limpeza nos lotes da
quadra 2, do Distrito Industrial II.
Nº376/2006 – Que solicita do Executivo a aquisição de
um novo ônibus para
o transporte de pacientes para São
José do Rio Preto.
Nº377/2006 – Que solicita do Executivo a reativação
da Horta Municipal.
Nº378/2006 – Que solicita do Executivo a retirada da
valeta da Rua Dirce
Líbano dos Santos,
esquina com a Rua
Vinte e Três, no Jardim América.
Nº379/2006 – Que solicita do Executivo a aquisição de
uma fôrma para
confeccionar postes
de padrão de luz
residencial.
Nº384/2006 – Que solicita do Executivo para que faça
gestão junto à Brasil

Ferrovias para que
substitua os dormentes danificados
da linha férrea que
corta o perímetro
urbano da cidade.
Nº385/2006 – Que solicita do Executivo a reforma do
campo de bocha do
Poli-Esportivo do
Jardim Paraíso,
principalmente a
substituição das madeiras de proteção
do campo.
Nº386/2006 – Que solicita do Executivo a completa
limpeza no trecho final da Rua João do
Carmo Lisboa, nas
imediações da Rua
São Pedro, na Vila
São José.
Nº396/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de reforma nos banheiros da Rodoviária.
Nº397/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um redutor de um
redutor de velocidade (quebra-molas)
na Rua Mirassol nas
proximidades da
Avenida Brasília, no
JACB I.
Nº417/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Rua Iguaporé.
Nº418/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Rua Cacique, no
trecho do Jardim
São Judas Tadeu.
Nº433/2006 – Que solicita do Executivo
o
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recapeamento da
Rua Córdoba, no
Jardim Nossa Senhora Aparecida da
Boa Vista.
Nº434/2006 – Que solicita do Executivo a reforma das
guias e sarjetas, nas
imediações do
nº2025, da Rua Viena, no Jardim Nossa
Senhora
Aparecida da Boa
Vista.
Nº435/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Rua Suécia, nas
imediações do nº
2072, no Jardim
Nossa Senhora
Aparecida da Boa
Vista.
Nº446/2006 – Que solicita do Executivo a execução
de serviços de conservação, com o
nivelamento do leito
carroçável da Estrada do “Picadão”,
principalmente no
trecho que passa
pelo Córrego da
Ararinha.
Nº447/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um quebra-molas
na Rua Nossa Senhora Aparecida,
nas imediações do
número 1802.
Nº448/2006 – Que solicita do Executivo o recolhimento dos entulhos, sacos de lixo e sucatas nas
imediações da Rua
Graciliano Ramos,
no JACB.
— 16 —

Nº458/2006 – Que solicita do Executivo a completa
limpeza nas ruas e
lotes do Residencial
Maria Silveira.
Nº459/2006 – Que solicita do Executivo a instalação
de iluminação no
prédio do Velório
Municipal de Jales.
Nº460/2006 – Que solicita do Executivo a aquisição e
colocação, pela Prefeitura Municipal, de
placas indicativas de
nomes das ruas
existentes
no
Residencial Maria
Silveira.
Nº473/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de uma completa reforma nos placares
eletrônicos das quadras de esportes do
Poli-Esportivo do
Jardim Paraíso e do
Ginásio de Esportes
“Waldemar Lopes
Ferraz”.
Nº487/2006 – Que solicita do Executivo o asfaltamento
das ruas e avenidas
do Jardim Estados
Unidos que ainda
não contam com tal
benfeitoria, sem
custos para os moradores.
Nº493/2006 – Que solicita do Executivo e do Comandante da 2ª Cia. da
Policia Militar de
Jales, a instalação
de um Posto da Polícia Militar no interior do Terminal Rodoviário de Jales.
Nº494/2006 – Que solicita do Exe-

cutivo a construção
de uma praça para
culto ecumênico no
cemitério municipal,
no lugar onde hoje
abriga entulhos.
Nº506/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Rua Grajaú, no Conjunto Habitacional
Roque Viola.
Nº507/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um quebra-molas
na Rua Brasília, nas
proximidades do
nº211, nº JACB.
Nº516/2006 – Que solicita do Executivo a completa
limpeza da Rua Madri, principalmente
nas imediações da
linha férrea, no Jardim Nossa Senhora
Aparecida da Boa
Vista.
Nº517/2006 – Que solicita do Executivo a completa
reforma do campo
de bocha da área de
lazer do JACB.
REQUERIMENTOS
Nº02/2006 – Que requer do Executivo providências
para o encaminhamento à Câmara
Municipal de cópia
do Edital de Licitação
para
terceirização da
merenda escolar e
do Parecer do
CEPAM referente à
legalidade de tal
contratação de serviço, caso o mesmo

tenha sido elaborado.
Nº21/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se Jales
participará da edição dos Jogos Regionais de 2006 e
em caso afirmativo,
se tal delegação
será constituída
com atletas locais ou
contratados de outras localidades. Requer, ainda, para
que informe em
quais modalidades
Jales poderá participar com atletas locais e se ocorrer a
classificação de
atletas para os Jogos Abertos de
2006, se estes representarão nossa
cidade.
Nº35/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se o senhor Franco Torresi
é funcionário da
Prefeitura Municipal
de Jales e em caso
afirmativo, quando
se
deu
a
contratação, cargo,
valor do salário, se
é residente e
domiciliado em nossa cidade e onde
desempenha suas
funções.
Nº38/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal, quais as
providências toma-

das para solucionar
o problema de erosão no Sítio Santo
Antonio.
Nº39/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se a empresa Auditoria e
Assessoria Contábil
– ATAC recolheu o
Imposto Sobre Serviço de Qualquer
Natureza no exercício de 2005 e se a
mesma ainda presta assessoria para a
Prefeitura Municipal.
Nº45/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal como está
sendo realizada a
fiscalização com referência ao cumprimento da Lei Municipal que dispõe sobre
a
obrigatoriedade da
afixação do número
do telefone do
PROCON em todos
os estabelecimentos
comerciais e de
prestação de serviço e qual é o órgão
da administração
responsável por tal
fiscalização.
Nº46/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal como está
sendo realizada a
fiscalização com referência ao cumprimento da Lei Municipal que dispõe sobre
a

obrigatoriedade da
expedição de receitas
médicas
digitadas em comp u t a d o r ,
datilografadas ou
escritas manualmente em letra de
forma e se os médicos e dentistas que
trabalham
nos
PSFs, no Pronto
Socorro no Posto de
Saúde estão cumprindo a referida
Lei.
Nº47/2006 – Que requer do Executivo várias informações sobre a venda de madeiras para
a empresa Almeida
Hentz Laticínios
Ltda e a destinação
do recurso auferido
com tal venda pelo
Fundo Social do
Município.
Nº62/2006 – Que requer do Executivo o encaminhamento à Câmara
Municipal de cópia
das quitações das
parcelas referentes
ao precatório da Família Jalles.
Nº63/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal a quantidade de exames das
especialidades de
cardiologia, neurologia e de mamografia
que são oferecidos
aos usuários por
mês e qual o tempo
de espera do paciente entre o dia da
consulta e o exame.
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Requer, ainda, para
que informe, a quantidade de exames
que
estão
agendados para
ultra-som e qual é o
tempo de espera do
paciente para fazer
o exame.
Nº84/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal à respeito
das promoções concedidas nos anos de
2005 e 2006, quais
os servidores promovidos e os critérios aplicados. Requer ainda, para
que informe sobre o
preenchimento de
cargos de Diretor de
Divisão ou Chefe de
Setor na atual admin i s t r a ç ã o ,
quantificando-os,
bem como se houve
indeferimento de algum pedido de promoção.
Nº 98/2009 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal quando
será anunciado o
balancete da FACIP
2006, bem como se
a previsão de prejuízo anunciada pelo
presidente da Festa
durante o evento foi
confirmada.
Nº 99/2006 – Que requer informações junto ao
Delegado de Polícia
– Diretor da 93ª
Ciretran/Jales sobre
qual o dispositivo le— 18 —

gal que regulamenta o estacionamento
de motocicletas no
perímetro urbano e
se é obrigatório o
estacionamento de
motocicletas nos
“bolsões” demarcados nas ruas do
centro da cidade.
Nº100/2006 – Que requer do Executivo a informação
de quanto foi gasto
nos Jogos Regionais de 2005 e 2006.
Nº116/2006 – Que requer do Executivo a informação
de quando a Prefeitura Municipal assinará o contrato com
a empresa responsável para eliminar
os pontos escuros e
outras melhorias na
iluminação pública
de Jales.
Nº129/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal sobre qual
o motivo da impossibilidade do servidor municipal gozar
o período integral da
licença-prêmio.
Nº134/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se o Senhor César Toquetão
é funcionário da
Prefeitura Municipal
de Jales e, em caso
afirmativo, quando
se
deu
a
contratação, bem
como qual o seu
cargo, função e remuneração; requer,

ainda, para que informe se o mesmo é
domiciliado e residente em nossa cidade, qual o motivo
da contratação e
onde o mesmo desempenha suas funções.
Nº141/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal por que
ainda não foi
recapeada a Avenida Vicinal Victorio
Prandi, bem como
se há previsão para
realização da obra
de melhoria e se é
possível fazer uma
operação “tapa-buracos” para evitar
outros acidentes em
decorrência dos buracos.
Nº149/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se há previsão de reformas
no prédio do Ambulatório de Saúde
Mental de Jales e se
a Prefeitura está
providenciando
equipamentos para
atender as necessidades da demanda
de serviços; Requer,
ainda, para que informe se o Conselho de Apoio Psicosocial já foi implantado em Jales e, em
caso negativo, se há
interesse
de
implantá-lo.
Nº153/2006 – Que requer do Exe-

cutivo para que informe à Câmara
Municipal os motivos
pelos quais deixou
de fornecer a manteiga e o leite para
os trabalhadores rurais de Jales e também sobre a diminuição de pães e
café para os mesmos.
Nº166/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se há uma
programação para
recolhimento de entulhos e lixo para o
mês de dezembro ou
janeiro de 2007; Em
caso positivo, em
que dia será iniciada e em caso negativo, por qual motivo
não haverá a campanha para recolhimento de entulhos e
lixo.
Nº167/2006 – Que requer da Mesa
Diretora da Câmara
Municipal de Jales a
prorrogação, por
mais 90 dias, dos
trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, criada pelo
Requerimento nº111/
2006, para apurar
eventuais irregularidades ocorridas na
Administração Pública Municipal –
Poder Executivo, no
ano de 2005, relativas à reformas, consertos e adaptações, podas e plantio de mudas nas

praças públicas.
MOÇÕES
Aplausos nº60/2006 – Ao
Ilustríssimo Senhor
Fabrício Fuga, Diretor da Empresa Fuga
Couros de Jales,
aos demais membros da Diretoria e
funcionários, pela
conquista do Prêmio
CNI 2006.
Aplausos nº61/2006 – Ao Senhor
José Luis Francisco, reeleito Presidente do Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de
Jales e demais
membros da diretoria, pela sua reeleição.
Pesar nº66/2006 – À família de
Alberto Gandur.
-subscrita pelos demais Vereadores à
Câmara Municipal.
Pesar nº67/2006 – À família de
Rubens Veronezi.
-subscrita pelos demais Vereadores à
Câmara Municipal.
PROJETOS
P.L. nº33/2006 – Que altera dispositivo da Lei
2.062/92, de 09 de
dezembro de 1992.
(Que denomina Estrada Municipal “Estrada da Uva –
Katsuyoshi
Nishimoto”)
Autógrafo nº30/2006
Lei nº3.031/2006
P.L. nº101/2006 – Que dispõe so-

bre
a
obrigatoriedade da
afixação de placas
informativas sobre
filmagem de ambientes e dá outras providências.
Autógrafo nº83/2006-A
Lei nº3.065/2006
P.L. nº107/2006 – Que denomina
o prédio do Poder
Legislativo de Jales
e dá outras providências. (Câmara
Municipal de Jales
Vereador “Mário
José Miranda”)
- Subscrito pelos
demais Vereadores
à Câmara Municipal.
Autógrafo nº94/2006
Lei nº3.076/2006
P.L. 139/2006 – Que dispõe sobre sanções administrativas a estabelecimentos que
comercializem medicamentos falsos
ou adulterados.
Autógrafo nº131/2006
Lei nº3.111/2006
P.L. nº141/2006 - Que dispõe sobre
a
obrigatoriedade da
Prefeitura Municipal
de Jales de encaminhar, semestralmente, à Câmara Municipal, a prestação de
contas de todas as
e n t i d a d e s
jalesenses ou com
escritório em Jales,
subvencionadas
pelo Poder Executivo e dá outras providências.
Autógrafo nº148/2006
Lei nº3.127/2006
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P.L. nº166/2006 – Que denomina
ruas do Jardim Big
Plaza e dá outras
providências. (Rua
João Aparecido
Gambero e Rua
José Marconato)
Autógrafo nº152/2006
Lei nº3.131/2006
P.L. nº176/2006 – Que denomina
rua do Jardim São
Gabriel e dá outras
providências. (Rua
Cláudia Pereira da
Silva)
Autógrafo nº158/2006
Lei nº3.137/2006
P.L. nº181/2006 - Que obriga as
empresas concessionárias de serviço
funerário do Município de Jales, a manter afixado, em placa legível e em local
visível ao público,
nas dependências
de suas agências, a
Tabela de Preços de
venda de urnas e de
serviços prestados e
dá outras providências.
Autógrafo nº168/2006
Lei nº3.147/2006
P.L. nº186/2006 - Que assegura
a permanência em
tempo integral de
um dos pais ou responsável, nos casos
de internação/observação de criança
ou adolescente no
Pronto Socorro Regional de Jales e dá
outras providências.
Autógrafo nº170/2006
Lei nº3.149/2006
P.L. nº226/2006 – Que denomina
a Escola Municipal
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do Jardim Arapuã e
dá outras providências. (Escola Municipal Professor
Alberto Gandur)
Autógrafo nº207/2006
Lei nº3.181/2006

PROF. JEDIEL ZACARIAS
INDICAÇÕES
Nº09/2006 – Que solicita do Executivo junto à
ELEKTRO, a implantação de iluminação
pública de forma
adequada e eficiente em todo o trecho
escuro da Avenida
Izaura
Berto
Venturini.
Nº10/2006 – Que solicita do Executivo providências
visando a retirada
de uma parte do
canteiro central da
Avenida Jânio Quadros, esquina com a
Rua Dois, inicio da
Rua Rubião Meira,
objetivando permitir
que caminhões pesados e ônibus possam realizar manobras de retorno no
local.

Nº11/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de completa limpeza
no matagal que está
crescendo no leito
carroçável pavimentado da Rua Catorze, entre a Rua Canadá e a Avenida
Presidente Juscelino, fundos com o
antigo Posto de Gasolina Wakabayashi,
na Avenida João
Amadeu.
Nº35/2006 – Que solicita do Executivo a aquisição e
a colocação de placas indicativas de
nomes das ruas
existentes no Parque
São Bernardo, principalmente na Rua
Antonia P. Bernardo.
Nº36/2006 – Que solicita do Executivo a recuperação total da pavimentação asfáltica
do quarteirão da
Rua Hum, entre as
Ruas Dezesseis e
Dezoito.
Nº37/2006 – Que solicita do Executivo providências
para dar continuidade à Avenida Francisco Jalles em direção ao Jardim do
Bosque.
Nº62/2006 – Que solicita do Executivo a recuperação da pavimentação asfáltica no
quarteirão da Rua
Holanda, entre as
Ruas 16 e 18.
Nº63/2006 – Que solicita do Executivo a recuperação do Monumento

à Bíblia, na Praça
João Mariano de
Freitas.
Nº108/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de completa limpeza
nos bueiros da Rua
Cauã, no Conjunto
Habitacional
Dercílio Joaquim de
Carvalho.
Nº109/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Rua Antonio Castanheira, no Jardim
América.
Nº110/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um sarjetão na
Rua México, esquina com a Avenida
João Amadeu.
Nº11/2006 – Que solicita do Executivo a recuperação total da Rua
Antonia P. Bernardo,
principalmente nas
imediações do número 2140.
Nº126/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de sinalização horizontal e sinalização
aérea de embarque/
desembarque de
alunos na Escola
Municipal Jacira de
Carvalho.
Nº127/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de um semáforo na
Avenida
João
Amadeu com a Rua
Maestro Erlon Chaves, no Jardim Aclimação.
Nº128/2006 – Que solicita do Executivo a recupera-

ção da Travessa Ari
Barroso, no centro.
Nº149/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de sinalização horizontal, sinalização
aérea de Embarque/Desembarque e
de travessia de alunos em todas as escolas municipais e
estaduais, nas escolasprofissionalizantes
e no centro universitário de Jales.
Nº150/2006 – Que solicita do Executivo completa limpeza nos bueiros
existentes ao lado do
campo da Fepasa,
na Avenida Jânio
Quadros.
Nº151/2006 – Que solicita do Executivo a recuperação
da Rua Ipiranga, no
Jardim Ipiranga.
Nº152/2006 – Que solicita do Doutor Mauro Suetugo,
Diretor do Núcleo
Regional de Saúde,
providências no sentido de que os motoristas da saúde auxiliem os pacientes no
desembarque/embarque na Santa
Casa de Jales, principalmente no setor
de RX.
Nº168/2006 – Que solicita do Provedor da Santa Casa
de Misericórdia de
Jales, José Devanir
Rodrigues, as providências que se fizerem necessárias no
sentido de que os
auxiliares de enfermagem do hospital

auxiliem os pacientes no desembarque/
embarque na Santa
Casa de Jales, principalmente no setor
de RX.
Nº193/2006 – Que solicita do Executivo junto à Viação
São José, o atendimento com o transporte coletivo aos
moradores do JACB
I e II.
Nº194/2006 – Que solicita do Executivo a execução
de serviços de conservação, com o
nivelamento do leito
carroçável da Estrada Rural do Córrego
do Matãozinho, no
trecho que liga a
Rodovia Euclides da
Cunha até a Rodovia Jarbas de
Moraes.
Nº207/2006 – Que solicita do Executivo a restauração
do Parque de Diversão da Praça do
Arapuã, a limpeza
da referida praça e
a colocação do
alambrado no lugar
correto.
Nº208/2006 – Que solicita do Executivo a total recuperação do quarteirão
da Rua Holanda, entre as Ruas Vaticano
e Integração.
Nº209/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de
completo
recapeamento no
Loteamento Pêgolo.
Nº224/2006 – Que solicita do Executivo providências
para a reparação no
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sarjetão da Rua
Nossa Senhora das
Graças, esquina
com a Rua Antonio
Pavan.
Nº225/2006 – Que solicita do Executivo providências
para a reparação do
sarjetão da Rua
José Batista do Prado, esquina com a
Rua Arnaldo Batista
Tavera.
Nº226/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de uma caixa
receptora de águas
pluviais no entroncamento da Rua Itaici
com a Rua Fátima e
a conclusão da pavimentação asfáltica
da Rua Fátima, no
Jardim Paulo VI.
Nº238/2006 – Que solicita do Executivo a aquisição e
a colocação de placas indicativas com
os nomes das ruas
existentes no Conjunto Habitacional
Big Plaza.
Nº239/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que seja tapado um profundo buraco na Rua São
Luís, nº915, Vila
Talma.
Nº240/2006 – Que solicita do Executivo a aquisição e
a colocação de placas indicativas das
“ruas sem saída”
existentes no perímetro urbano da cidade.
Nº256/2006 – Que solicita do Executivo a aquisição e
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a colocação de placas indicativas da
Rodovia Euclides da
Cunha – SP-320, ao
longo da Rua Professor
Rubião
Meira.
Nº257/2006 – Que solicita do Executivo a aquisição e
a colocação de placas indicativas com
o nome das ruas do
Jardim Alvorada.
Nº258/2006 – Que solicita do Executivo a reparação
no sarjetão da Rua
Itália, esquina com a
Rua Nova Iorque.
Nº259/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um quebra-molas
na Rua México, altura do número
2755.
Nº284/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que seja aumentada a cota de
leite para os idosos
de nosso Município.
Nº285/2006 – Que solicita do Executivo e do Presidente da ADERJ, a
concessão aos
agentes comunitários de saúde e aos
controladores de
vetores, cesta básica de alimentação.
Nº286/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um muro isolando a sala de consultas do PSF do Roque Viola.
Nº287/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um bueiro nas
confluências da Rua

Oito, esquina com a
Rua Onze.
Nº307/2006 – Que solicita do Executivo providências
para colocação de
um funcionário para
realizar a varrição
das Ruas Nova
Yorque, Bom Pastor
e Elizabeth.
Nº308/2006 – Que solicita do Executivo a construção
com urgência de
sarjetão na Rua Bom
Jesus, esquina com
a Rua Fraternidade,
bem como tapar um
enorme buraco nas
imediações do nº
2115, defronte a residência do contribuinte Damásio.
Nº309/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de iluminação pública com a colocação
de luminária na Travessa
Manoel
Crespijo, nas imediações do nº2501.
Nº323/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de melhorias na iluminação pública da
Avenida Arapuã,
principalmente nas
imediações do trevo
do JACB.
Nº324/2006 – Que solicita do Executivo a construção
com a maior urgência de um sarjetão
na Rua Dércio Joaquim de Carvalho,
esquina com a Avenida João Amadeu.
Nº343/2006 – Que solicita do Executivo a revitalização
do centro da cidade.

Nº344/2006 – Que solicita do Executivo a completa
limpeza
e
revitalização dos
canteiros centrais
da cidade.
Nº360/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um redutor de
velocidade (quebramolas) na Rua
Mirassol, entre a
Rua Boa Vista e a
Rua
Vicente
Papassídero, no
JACB.
Nº383/2006 – Que solicita do Executivo para que seja
tapado um profundo
buraco na Rua Margarida Siqueira, entre a Rua Altair
Lopes e a Avenida
Roque Viola, no Jardim Eldorado.
Nº387/2006 – Que solicita do Executivo a instalação
de uma porta exclusiva para os visitantes do Museu e da
Casa do Poeta.
Nº398/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um sarjetão na
Rua Altair Lopes,
esquina com a Rua
Antônio de Oliveira.
Nº399/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um sarjetão na
Rua
Deputado
Oswaldo de Carvalho, esquina com a
Rua Aleixo Basílio
Mendes.
Nº419/2006 – Que solicita do Executivo a execução
de serviços de conservação, com o

nivelamento do leito
carroçável da Estrada Municipal Jales/
Estrela D‘Oeste,
principalmente, no
trecho que passa
pelo Distrito Industrial III, até a SP 463
–
Eliezer
Montenegro Magalhães.
Nº420/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
da iluminação pública, com a colocação de luminárias,
nos postes existentes na Rua Eduardo
Luiz Rosa, nas imediações
da
Agromec.
Nº421/2006 – Que solicita do Executivo a pavimentação asfáltica na Rua
João Alves Viana,
entre os números
580 e 650, no
JACB.
Nº436/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Rua Cosme e
Damião.
Nº449/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Avenida Alfonso
Rossafa Molina, nas
imediações do
nº2407.
Nº450/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de iluminação pública, com a colocação de postes e luminárias na Rua
João Cardozo da
Silva, nas imediações do nº576, bem

como a restituição
do valor (R$ 50,81)
à Associação Projeto Sol Nascente, referente ao uso público de iluminação,
porém pago pela
Associação.
Nº461/2006 – Que solicita do Executivo o encaminhamento ao Poder
Legislativo, Projeto
de Lei que possa
isentar do pagamento de IPTU os templos que estejam
instalados em imóveis de propriedade
de terceiros e alugados para entidades
religiosas.
Nº462/2006 – Que solicita do Executivo a construção
urgente de um
sarjetão na Rua Vinte e Dois, esquina
com a Rua Nove.
Nº474/2006 – Que solicita do Executivo e do Expresso Itamarati a colocação de um maior
número de ônibus à
disposição dos usuários da cidade de
Jales.
Nº475/2006 – Que solicita do Executivo para que seja
tapado um profundo
buraco na Rua Brás
Polízio, esquina
com a Rua Deodato
Batista Taveira, no
Jardim Santa Izabel.
Nº495/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de
um
poço
artesiano ou a
disponibilização ao
público que freqüen— 23 —

ta o Cemitério, principalmente no período de finados, de
água suficiente para
que possam lavar os
túmulos de seus familiares, amigos e
outros.
Nº496/2006 – Que solicita do Executivo a aquisição e
a colocação, de placas indicativas da
Travessa Manoel
Crespijo, no centro.
Nº522/2006 – Que solicita do Executivo a completa
limpeza nos lotes,
nas calçadas e na
Rua Figueira Grande, principalmente
nas imediações do
nº67, no Jardim São
Lucas.
REQUERIMENTOS
Nº26/2006 – Que requer do Executivo várias informações sobre as viagens oficiais realizadas pelo Poder
Executivo em 2005
e em 2006.
Nº40/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se o prédio onde está instalado o Centro de
Convivência da Terceira Idade – CCTI
possui o alvará do
Corpo de Bombeiros, quando se deu
a última vistoria e se
o prédio atende às
normas de segurança.
Nº85/2006 – Que requer do Exe— 24 —

cutivo informações
acerca da locação
de caminhão coletor
de lixo nos anos de
2005 e 2006. Caso
tenha havido, quem
é o proprietário, a
duração e o valor do
contrato.
Nº88/2006 – Que requer do Executivo informações à
respeito do motivo
de impedimento da
regularização do
loteamento do Conjunto Habitacional
Neuzia Stellutti.
Nº93/2006 – Que requer do Executivo para que informe
se
o
mamógrafo para
atendimento aos
usuários do SUS
está em funcionamento e, em caso
positivo, qual o motivo de algumas pacientes se deslocarem até a cidade de
Indiaporã para fazerem o exame da
mama.
Nº94/2006 - Que requer do Executivo para que informe se os cadáveres de Jales estão
sendo transferidos
para a acidade de
Santa Fé do Sul
para necropsia e,
em caso positivo,
qual o motivo da remoção para a cidade vizinha.
Nº101/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal por qual
razão a Prefeitura

deixou de receber
os tributos municipais diretamente dos
contribuintes e se os
contribuintes poderão pagar os impostos na tesouraria da
Prefeitura no próximo ano.
Nº108/2006 - Que requer do
Executivo para que
informe à Câmara
Municipal quando a
Prefeitura Municipal
iniciará a instalação
das luminárias na
Avenida Isaura
Berto Venturini e
qual o valor da obra.
Nº112/2006 – Que requer do Executivo informações
se caso já foi iniciada a reforma do palco do Teatro Municipal; se os recursos
liberados pelo Governo Federal já estão disponíveis para
a reforma do palco;
se foi assinado convênio para repasse
dos recursos e, em
caso negativo, o que
está faltando para a
celebração do mesmo e qual a previsão
para início e término das obras.
Nº130/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se a Prefeitura Municipal
pode fiscalizar os
serviços prestados
pelos carros/motos
de som, principalmente no perímetro
urbano e se são re-

alizadas vistorias
técnicas nos referidos veículos para
conceder alvará de
funcionamento.
MOÇÕES
Aplausos nº03/2006 – Ao Jornal
“A Tribuna” de Jales,
pelo 18º ano de fundação.
- Subscrita pelos demais Vereadores à
Câmara Municipal.
Aplausos nº05/2006 – Ao Centro
Universitário de
Jales – UNIJALES,
pelo inicio do ano
letivo de 2006 e com
a oferta de novos
cursos.
- Subscrita pelos
demais Vereadores
à Câmara Municipal.
Aplausos nº10/2006 – À SABESP
- Divisão de Jales,
pela inauguração da
Sala de Educação
Ambiental – Tratamento de Esgoto,
ocorrida no dia 20
de março de 2006 e
participação na III
Semana da Água de
Jales.
- Subscrita pelos
demais Vereadores
à Câmara Municipal.
Aplausos nº11/2006 – À Igreja
Adventista da Promessa, pela realização do 4º Passeio
Ciclístico Beneficente, que se deu
no dia 26 de fevereiro de 2006.
Aplausos nº15/2006 – Ao
Ilustríssimo Senhor

Jairton Ferraz, pela
realização do jantar
patrocinado pela
Adhonep – Associação dos Homens de
Negócios do Evangelho Pleno, que se
deu no dia 08 de
abril de 2006.
Aplausos nº16/2006 – À Professora Adriana Juliano
Mendes de Campos,
pela conquista do
Título de Doutora
em Letras com a
defesa da tese:
Abordagem
Intersemiótica da Literatura na Educação Básica, ocorrida no dia 16 de março de 2006, no auditório da UNESP/
IBILCE, de São
José do Rio Preto.
Aplausos nº18/2006 – À Revista
Interativa
–
Ilustríssimo Senhor
Marcos Roberto
Silvério, Diretor Proprietário; Ilustríssima
Senhora Ayne Regime
Gonçalves
Salviano, jornalista
responsável
e
demdais funcionários, pelo lançamento
da revista.
- Subscrita pelos
demais Vereadores
à Câmara Municipal.
Aplausos nº23/2006 – Ao
Ilustríssimo Senhor
Ataíde Antonio
Sestari, pelos trabalhos prestados ao
Município de Jales.
Aplausos nº27/2006 – Ao Lions
Clube de Jales San-

to
Argentina,
ilustríssimo Senhor
Presidente Ynoés
Gaspar
Filho,
Ilustríssima Sra.
Dra.
Emilena
P i e t r o b o m
Chaparim e demais
Leões e Domadoras, pelos relevantes
serviços prestados à
comunidade
jalesense e, principalmente pela doação de uma ambulância para o Lar
dos Velhinhos São
Vicente de Paula.
- Subscrita pelos
Vereadores: Dr.
Jorge Pêgolo e
José
Roberto
Fávaro.
Aplausos nº31/2006 – Ao
Ilustríssimo Pastor
Elias Fernandes de
Matos, Membros e
Congregados da
Primeira Igreja Batista de Jales, pelos
40 anos de história
da Primeira Igreja
Batista de Jales.
Pesar nº32/2006 – Pelo falecimento de Tobias
Villa.
Pesar nº41/2006 – Pelo falecimento de Maher
Salal de Souza.
Aplausos nº43/2006 – À Igreja
Adventista da Promessa,
Pastor
Osmar Pedro da Silva e à Sociedade
Feminina da Igreja,
pela realização do II
Chá da Amizade,
que se deu no dia 29
de julho de 2006, no
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Sato Buffet.
Aplausos nº35/2006 – Ao Grupo
Etelj Telecomunicações, Ilustríssimo
Senhor Sérgio Aparecido Nunes de
Marqui, Diretor Administrativo da Empresa e Engenheiros José Abraão
Trevizoli e Juliano
Gatti,
pela
Certificação do
Transceptor
Monocal, autorizado
pela Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil –
ANATEL.
Pesar nº45/2006 – Pelo falecimento de Antônio
Ferreira Lopes.
Aplausos Nº47/2006 – À E.E.
Profª. Elza Pirro
Viana, Ilustríssima
Senhora
Sirlei
Aparecida Fátima
Zambon Oliviera, diretora da escola e
demais professores,
funcionários e alunos, pela realização
da IV Mostra Folclórica, ocorrida no dia
15 de setembro de
2.006.
Pesar nº62/2006 – À família de
Frederico Tonelli.
Pesar nº63/2006 – À família de
Dalva Valente Elias.
Pesar nº69/2006 – À família de
José
Mendes
Ferreira.
Aplausos nº70/2006 – Ao casal
Baptista Spósito e
Idalina Zampieri
Spósito, pelos 50
anos de casados
(Bodas de Ouro).
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PROJETOS
P.L. nº34/2006 – Que dispõe sobre
a
obrigatoriedade da
utilização somente
de cadeiras e mesas
plásticas nos carrinhos manuais, motorizados, trailers e
barracas que servem lanches no Município de Jales e dá
outras providências.
Autógrafo nº51/2006
Lei nº3.035/2006
P.L. nº75/2006 - Que pune o assédio moral no âmbito da administração pública municipal direta, indireta,
nas autarquias e
fundações públicas
e dá outras providências.
Autógrafo nº129/2006
Lei nº3.109/2006
P.L. nº121/2006 – Que dispõe sobre determinação de
local apropriado e
exclusivo para guardar
baterias
automotivas utilizadas em veículos,
antes de serem devolvidas aos fabricantes
para
reaproveitamento.
Autógrafo nº110/2006
Lei nº3.089/2006
P.L. nº122/2006 – Que obriga a
instalação de caixas
coletoras de baterias e pilhas e similares usadas dos aparelhos telefônicos
nos estabelecimentos
que

comercializam e/ou
prestam serviços de
telefonia fixa ou móvel.
Autógrafo nº111/2006
Lei nº3.090/2006
P.L. nº123/2006 – Que obriga a
execução do Hino
de Jales em eventos
oficiais do Município.
Autógrafo nº106/2006
Lei nº3.086/2006
P.L. nº156/2006 – Que denomina
ruas do Residencial
Alvorada e dá outras
providências. (Ruas
Ariste
Sartori,
Hermenegildo
Ferrari e Tobias
Villa).
Autógrafo nº138/2006
Lei nº3.118/2006
P.L. nº214/2006 - Que institui feriado municipal no
dia 20 de novembro,
Dia da Consciência
Negra, no Município
de Jales e dá outras
providências.
- Arquivado e
reapresentado
com nova redação
P.L. nº215/2006 – Que obriga os
estabelecimentos
comerciais, associações esportivas,
clubes e academias
de ginástica, recreação e práticas esportivas a possuírem
Desfibrilador Cardíaco Portátil, assim
como manter funcionários treinados
para utilização deste equipamento e dá
outras providências.
- Arquivado

P.L. nº228/2006 – Que institui feriados civis e religiosos no Município
de Jales e revoga as
Leis Municipais
nº507/67, nº1.065/
78 e nº1.122/79
- Em tramitação
P.D. Legislativo nº07/2006 - Que
concede Título de
Cidadão Jalesense
(Manoel Rossafa
Rodrigues)
Decreto Legislativo
nº195/2006
- Subscrito pelos
demais Vereadores
à Câmara Municipal de Jales.

DR. JORGE PÊGOLO
INDICAÇÕES
Nº02/2006 – Que solicita do Executivo a elaboração
e execução de projeto de “sarjetão”,
servindo de modelo
nas construções e
substituições dos
sarjetões danificados ou inadequados.
Nº03/2006 – Que solicita do Executivo medidas efetivas para substituir
por outras espécies

de árvores, as
sibipirunas existentes no canteiro central da Avenida Francisco Jalles, que se
encontram no final
do ciclo vegetativo,
assim como centenas de outras existentes na cidade em
iguais condições,
que colocam em risco a segurança pessoal e patrimonial de
pedestres e condutores de veículos.
Nº217/2006 – Que solicita do Executivo a instalação
de iluminação pública do final da Rua
Oito até o inicio da
Avenida Alfonso
Rossafa Molina, entre a via férrea.
Nº272/2006 – Que solicita do Executivo medidas práticas e objetivas visando prevenir acidentes na Avenida
Francisco Jalles,
imediações do número 1381 e no cruzamento com a Rua
Itália, com a implantação de quebramolas.
Nº356/2006 – Que solicita do executivo providências
para se proceder a
análise da legislação, elaboração e
execução de projetos, visando a implantação, em nossa cidade, de sinalização semafórica
de regulamentação
de pedestres, auxiliar e sincronizada

com a sinalização
do mesmo gênero e
de regulamentação
para veículos.
Nº357/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que seja completada, por inteiro,
a iluminação da
Avenida
Maria
Jalles.
Nº422/2006 – Que solicita do Executivo solução para
os problemas que
ocorrem na galeria
de águas pluviais
nas imediações da
residência do Sr.
José Fúria, que
capta água das ruas
Dezenove e Roma,
pois a mesma não
consegue dar vazão
ao volume d’água.
REQUERIMENTOS
Nº30/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal, os termos
dos compromissos
firmados, natureza
jurídica, condições
e outros detalhes da
cessão de uso dos
prédios da antiga
Fepasa e de seu
pátio e do campo de
futebol Devanir Alves
de Lima.
Nº31/2006 – Que requer do Executivo para encaminhe à Câmara Municipal, relação contendo nomes, funções, obrigações,
qualificações profissionais e especiali— 27 —

zações, local de trabalho, carga horária, formas de controle de freqüência e
do horário trabalhado, data de admissão e salário dos
ocupantes de cargos e funções de
confiança do Município de Jales.
Nº34/2006 – Que requer do Executivo várias informações sobre a ampliação e instalação
da nova agência do
Banco Santander
Banespa no prédio
da Prefeitura Municipal de Jales. Requer também, para
que informe se o
imóvel onde está instalada a Delegacia
do Serviço Militar é
próprio
da
municipalidade, ou
se for locado, informar sobre o valor
mensal do aluguel, já
que a mesma foi removida do prédio da
Prefeitura em função da ampliação da
agência bancária.
Nº60/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal qual o valor atualizado da divida do município
para com o IPASM
e o INSS e várias
outras informações
sobre os referidos
parcelamentos.
Nº97/2006 – Que requer do Executivo várias informações acerca do
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Programa de Modernização da Administração Tributária,
aprovado pela Lei
2.876/2006, tais
como se o convênio
foi efetivamente celebrado entre a Prefeitura e o BNDES;
data do início da vigência; valor total e
valor de parcelas;
valor dos juros mensal ou anual; se e
como
foi
implementado o
PMAT; materiais adquiridos, programas
e treinamentos e critérios adotados na
aquisição e resultados práticos.
Nº117/2006 – Que requer do Executivo a informação
de qual o cargo, função, salário e local
de trabalho do Senhor Valdemar
Ferreira Ramos.
Nº155/2006 – Que requer do Executivo várias informações à respeito
da
eventual
contratação de serviços mecânicos ou
similares de reparos
em máquinas pesadas no Estado Mato
Grosso do Sul.
MOÇÕES
Aplausos nº25/2006 – Ao Dr. Luis
Carlos Floriano da
Silva, Engenheiro
Agrônomo e Diretor
da Escola Técnica
Estadual de Jales,
pelos relevantes e

extraordinários serviços prestados em
prol do ensino público
profissionalizante,
não apenas em
Jales e sim em toda
a região.
- Subscrita pelos
demais Vereadores.
Aplausos nº26/2006 – À Professora e Superintendente do Centro
Paula Souza, Laura
Laganá, pelos relevantes serviços
prestados ao município, em favor da
Escola Técnica Estadual de Jales, fazendo gestões, orientações e liberando recursos para
concretização da
Fábrica-Laboratório
de Polpa de Frutas
e Doces, inaugurada em 19/06/2006,
além de ter tido participação relevante
na criação da
FATEC de Jales.
- Subscrita pelos
demais Vereadores.
PROJETOS
P.L. nº45/2006 – Que autoriza o
Poder Executivo a
reconhecer oficialmente, o dia 26 de
setembro de cada
ano, o Dia Municipal
do Surdo.
Autógrafo nº59/2006
Lei nº3.042/2006
P.L. nº46/2006 - Que autoriza o
Poder Executivo a
reconhecer oficialmente no Município

de Jales, a Língua
Brasileira de Sinais
– Libras, como língua de instrução e
meio de comunicação objetiva e de
uso corrente da comunidade surda e
dá outras providências.
Autógrafo nº60/2006
Lei nº3.043/2006
P.L. nº143/2006 – Que denomina
ruas do Residencial
Alvorada e dá outras
providências. (Ruas
Aurélio Antônio Longo e Neide Lourdes
Nicolau Pêgolo)
Autógrafo nº133/2006
Lei nº3.113/2006

JOSÉ ROBERTO FÁVARO
INDICAÇÕES
Nº132/2006 – Que solicita do Executivo providências
visando a canalização das águas pluviais no Jardim Santo Expedito.
Nº153/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de iluminação pública com a colocação
de postes e luminárias na Rua Nove,

entre as Ruas Vinte
e Dois e Vinte e
Quatro, Quadra 62.
Nº361/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de iluminação pública na Rua Francisco Maximiano, na
altura do nº105, no
Distrito Industrial II.
Nº388/2006 – Que solicita do Executivo a recuperação, com a maior
urgência,
do
“sarjetão” da Rua
Tupinambás, esquina com a Rua Pingüim, no Jardim Paraíso.
Nº476/2006 – Que solicita do Executivo a abertura
para passagem de
veículos na Rua Rio
Branco com a Travessa
Ernézio
Garcia, objetivando
melhorar o acesso
ao CAIC.
Nº488/2006 – Que solicita do Executivo o asfaltamento
da
Rua
São
Matheus, esquina
com
a
Rua
Oiapoque.
Nº497/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de iluminação pública na Rua Rio de
Janeiro, nas imediações do nº2266, no
Jardim Paulista II.
Nº498/2006 – Que solicita do Executivo
e
da
ELEKTRO, a substituição das lâmpadas
queimadas da iluminação pública do
Jardim Big Plaza.
Nº508/2006 – Que solicita do Exe-

cutivo
o
recapeamento da
Rua Apolônio Araújo, nas imediações
do nº128, no Conjunto Habitacional
Dercílio Joaquim de
Carvalho.
REQUERIMENTOS
Nº03/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se a Prefeitura Municipal já
estabeleceu
o
cronograma de
obras e serviços
objetivando a eliminação de pontos escuros na cidade no
decorrer de 2006 e
o encaminhamento
do mesmo à Câmara Municipal. Requer
ainda, para que informe o valor arrecadado com a Taxa
de Iluminação Pública no exercício de
2005 e o valor remanescente. Requer,
finalmente, se o valor remanescente foi
seqüestrado em favor do Espólio de
Euphly Jalles e em
caso positivo, o valor seqüestrado e o
montante atual em
caixa.
- Subscrito pelos demais Vereadores à
Câmara Municipal.
Nº28/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal qual a
— 29 —

empresa que executou os serviços na
estrada municipal
Jales/Paranapuã, o
valor dos serviços,
se já foi concluído e
se houve licitação.
Requer, ainda, para
que informe como
se deu a contratação
da empresa, se haviam outras empresas interessadas e
quais eram.
Nº48/2006 – Que requer do Presidente da Câmara
Municipal de Jales,
Rivelino Rodrigues,
a leitura em plenário
da matéria publicada
pelo Jornal de Jales,
“Contexto”, escrita
pelo
jornalista
Deonel Rosa Júnior,
ficando registrado
nos anais da Câmara Municipal de
Jales os resultados
do Censo do
Legislativo Brasileiro.
Nº54/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal a quantidade de estagiários
que foram contratados pela Administração atual, o valor
pago para cada estagiário, em quais
secretarias estão
trabalhando, seus
nomes completos e
sobre a ocorrência
ou não de algum
caso de nepotismo
na contratação de
tais estagiários.
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Nº69/2006 – Que requer do Executivo várias informações sobre o
transporte coletivo
urbano prestado
pela concessionária
Viação São José
Ltda ao Município
de Jales, principalmente aos bairros
C o n j u n t o s
Habitacionais
Dercílio Joaquim de
Carvalho, JACB e
Jardim São Gabriel.
Nº79/2006 – Que requer do Executivo cópia dos extratos bancários da
conta corrente da
Contribuição de Iluminação Pública do
período de dezembro de 2004 até junho de 2006.
Nº86/2006 – Que requer do Executivo informações
sobre as irregularidades existentes no
Conselho Tutelar de
Jales, anunciadas
na entrevista do sr.
Arnaldo Murilo, concedida à Rádio Assunção no dia 28 de
junho de 2006, bem
como se estão
suspensos os repasses do Executivo
para o Conselho Tutelar e, em caso positivo, sua devida
justificativa.
Nº102/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal quando
foi realizada a última
dedetização do Velório Municipal e

qual empresa que
realizou o serviço.
Nº113/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal de Jales
qual é o Vereador da
Câmara Municipal
de Jales que “não
tem o que fazer”,
conforme entrevista
concedida à Rádio
102 FM.
Nº125/2006 – Que requer do Executivo para que informe a Câmara
Municipal se já foi
enviada à esta Casa
a relação dos jovens
cadastrados no Programa Primeiro Emprego e em caso
negativo, informar
qual o motivo do
descumprimento legal.
Nº150/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se há restrições para a concessão de alvarás
de funcionamento
para bares localizados nos conjuntos
habitacionais de
Jales e a quantidade de alvarás de
funcionamento para
o ramo de tais estabelecimentos que
foram concedidos
em 2005 e 2006;
Requer, ainda, para
que informe se houve indeferimento de
alvarás em 2006 e,
em caso afirmativo,
quais pedidos foram

indeferidos.
Nº151/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se há projeto para revitalizar a
Praça Euphly Jalles
e a reativação da
fonte luminosa. Em
caso negativo, requer informações
sobre as providências a serem tomadas
para eliminar o
criadouro de mosquitos e pernilongos
do local.
Nº154/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal quantas
famílias jalesenses
recebem o BolsaFamília do Governo
Federal; Se houve
cortes de famílias
beneficiadas pelo
Programa em Jales
e em caso afirmativo, quantas; Requer,
ainda, para que informe quais os critérios e requisitos
exigidos para que a
família carente possa ser cadastrada
no Programa Bolsa
Família, bem como
quais os valores dos
repasses do Bolsa
Família.
Nº162/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se há projeto da Prefeitura
Municipal de Jales
para instalar um Matadouro Municipal

visando atender os
p e q u e n o s
pecuaristas e, em
caso negativo, por
qual razão.
PROJETOS
P.L. nº129/2006 – Que institui no
Município de Jales a
divulgação prévia do
cardápio escolar
dos alunos das escolas públicas municipais.
Autógrafo nº114/2006
Lei nº3.093/2006
P.L. nº137/2006 – Que denomina
rua do Jardim Big
Plaza e dá outras
providências. (Rua
Hermínia Botassin
Viola)
Autógrafo nº171/2006
Lei nº3.150/2006
P.L. nº188/2006 - Que denomina
ruas do Jardim do
Bosque e dá outras
providências. (Ruas
Nair Alves do Prado
Favaro e Arlindo
Guilherme da Fonseca).
Autógrafo nº172/2006
Lei nº3.151/2006
- Subscrito pelos
demais Vereadores
à Câmara Municipal de Jales.

PROF. LUIS ESPECIATO
INDICAÇÕES
Nº13/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
pavimentação
asfáltica da Avenida
Cosme e Damião,
no trecho entre a
Rua Santa Maria e
a Rua Santa Adélia,
na Vila Talma.
Nº14/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento das
Ruas
José
Scaramuza,
Itamarati e Arthur
Costa, no Jardim
Soraia.
Nº38/2006 – Que solicita do Executivo o asfaltamento
do trecho ainda em
terra da Rua São
Luís, entre a Rua
Santa Maria e a
Avenida do Aeroporto, na Vila Talma.
Nº39/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um prédio para
abrigar a EMEI no
Jardim São Judas
Tadeu.
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Nº40/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento de
todas as ruas próximas à Escola
Vocacional, no Jardim Paulo VI.
Nº41/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Rua Santa Maria, na
Vila Talma/Jardim
Tangará, principalmente nas proximidades da empresa
Paredão Materiais
para Construção.
Nº64/2006 – Que solicita do Executivo a instalação
de coletores de lixo
na Praça da Catedral e na Praça
Euphly Jalles.
Nº65/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de uma cobertura ou
a colocação de um
toldo de proteção ao
sol e chuva defronte
ao prédio do Pronto
Socorro Municipal.
Nº66/2006 – Que solicita do Executivo o asfaltamento
do trecho ainda em
terra da Rua dos
Bancários, a partir
do número 1787, no
Jardim Soraia.
Nº67/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de iluminação pública, com a colocação de uma luminária no último poste
existente na Rua dos
Bancários, imediações da residência
de número 1787, no
Jardim Soraia.
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Nº88/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
pavimentação
asfáltica da Rua
Augusto Menezes,
no Jardim Eldorado.
Nº89/2006 – Que solicita do Executivo,
o
recapeamento da
pavimentação
asfáltica da Rua
Elizabeth, proximidades da Avenida
da Integração e da
Rua Dois.
Nº90/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um escoadouro
para água servida
(sarjetão) na Rua
Santa Maria, esquina com a Rua São
Pedro, na Vila
Talma.
Nº91/2006 – Que solicita do Executivo o asfaltamento
do trecho ainda em
terra da Avenida
Cosme e Damião,
localizado entre a
Rua Santa Adélia e
a Avenida Guilherme Soncini, imediações do Aeroporto
Municipal.
Nº112/2006 – Que solicita do Executivo a restauração
do parque de diversão da Praça João
Mariano de Freitas.
Nº113/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de completa limpeza
nos terrenos do Jardim Pires de
Andrade.
Nº129/2006 – Que solicita do Executivo a construção

de um escoadouro
para água servida
(sarjetão) na Rua
Kansas, esquina
com a Rua Marechal Rondon, no
Jardim Estados Unidos.
Nº130/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um escoadouro
para água servida
(sarjetão) na Rua
Benedito Artur
Peresi, proximidades do Depósito de
Material de Construção Tiago.
Nº131/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de operação tapaburacos em todas as
vias públicas do Jardim Morumbi.
Nº154/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Rua São Marcos, no
Jardim São Francisco.
Nº155/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um sarjetão na
Rua Carlos Chagas,
esquina com a Rua
Cândido Portinari,
no Jardim Aclimação.
Nº156/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de operação tapaburacos em todas as
ruas do Jardim Parque das Flores.
Nº169/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
pavimentação
asfáltica da Rua

Guido Parminondi.
Nº170/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de iluminação pública na Rua São Marcos, proximidades
da
Avenida
Salustiano Pupim,
no Jardim São
Francisco.
Nº177/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de operação tapaburacos na Rua
José Néris dos Santos, entre as Ruas
Dezenove e Noruega e também na Rua
João B. de Mello, no
Jardim América.
Nº178/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de calçadas no lado
esquerdo do trecho
final da Avenida
Paulo Marcondes,
que se encontra em
terra.
Nº195/2006 – Que solicita do Executivo a regulamentação do Código de
Posturas do Município ou a promoção
de alterações no referido Código, principalmente no que
diz respeito à regulamentação do uso,
limpeza e manutenção de terrenos,
muros e passeios
nos imóveis situados
no Município, conforme anteprojeto
anexo à Indicação.
Nº243/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um sarjetão na
Rua
Vladimir

Sabatini Prandi, esquina com a Avenida Roque Viola, no
Jardim Eldorado.
Nº260/2006 – Que solicita do Executivo junto à Empresa Telefônica, a instalação de telefones
públicos, tipo orelhão, nos Bairros
Rurais da Barra Bonita e no Córrego
das Perobas.
Nº288/2006 – Que solicita do Executivo o asfaltamento
do quarteirão da
Rua Bélgica, entre a
Rua Holanda e a
Avenida Francisco
Jalles.
Nº289/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
pavimentação
asfáltica da Rua
Santa Terezinha, no
Jardim São Francisco de Assis.
Nº290/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
pavimentação
asfáltica da Rua
Magé, no Jardim
São Francisco de
Assis.
Nº310/2006 – Que solicita do Executivo o asfaltamento
das Ruas Flávio
Ferraz, Antônio
Pivoto e Manoel
Albuquerque, no
Jardim Morumbi.
Nº311/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de galerias e calçadas na Marginal Dr.
Eduardo Ferraz Ribeiro do Valle, ao

lado do Jardim
Ipiranga.
Nº362/2006 – Que solicita do Executivo a construção,
com a maior urgência, de um escoadouro para águaservida (sarjetão) na
rua Sete, esquina
com a Rua Bom
Pastor, no Jardim
Micena.
Nº363/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que seja colocada areia grossa
na quadra de esportes da Associação
dos Moradores do
Bairro São Judas
Tadeu.
Nº414/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento das
Ruas Santos e João
Cardoso da Silva, no
JACB I.
Nº415/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento das
Ruas México e Canadá, no Jardim
Ana Cristina.
Nº416/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Avenida Juscelino
Kubtschek.
Nº437/2006 – Que solicita do Executivo a reforma do
espaço da Associação dos Moradores
do São Judas Tadeu,
local que abriga o
Projeto Sentinela.
Nº463/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que os reajustes salariais conce— 33 —

didos aos Servidores Municipais sejam também concedidos aos funcionários dos PSF’s de
Jales.
Nº464/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Rua Congonhas, no
Jardim Aeroporto.
Nº465/2006 – Que solicita do Executivo a pintura do
estacionamento defronte a Santa Casa
de Misericórdia de
Jales destinada exclusivamente aos
médicos.
Nº466/2006 – Que solicita do Executivo o encaminhamento ao PSF do
Jardim Arapuã de
armários para acomodar copos, xícaras e outros utensílios.
Nº477/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de iluminação pública na Rua Leopoldo
Alberto de Oliveira
Gonçalves, no Jardim Monterrey.
Nº489/2006 – Que solicita do Executivo o encaminhamento à Câmara
Municipal de Projeto de Lei que dispõe
sobre o pagamento
de cinqüenta por
cento do décimo terceiro salário no mês
de aniversário do
servidor público municipal, conforme
ante-projeto anexo à
Indicação;
Nº490/2006 – Que solicita a im— 34 —

plantação de iluminação pública na
Avenida Antônio
Pavan, no Conjunto
Habitacional
Dercílio Joaquim de
Carvalho.
Nº518/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Alameda dos Pinheiros, no Jardim Samambaia.
REQUERIMENTOS
Nº04/2006 – Que requer do Executivo várias informações sobre a
frente de trabalho, a
saber: quantidade
de funcionários
prestando serviço;
quantidade de pessoas que já cumpriram o contrato e foram desligadas; do
encaminhamento
para outros empregos; do treinamento;
quantidade de pessoas encaminhadas
para postos de trabalho em empresas
após o treinamento
e a quantidade de
pessoas que foram
contratadas e demitidas por falta de
compromisso e
cumprimento da referida Lei.
Nº08/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se há intenção da Prefeitura em terceirizar a
Facip no ano de

2007 e se houver,
quando se dará o
processo.
Nº18/2006 – Que requer da Mesa
da Câmara Municipal, a prorrogação
por mais noventa
dias dos trabalhos
da Comissão Parlamentar de Inquérito,
criada pelo Requerimento nº126/2005,
para apurar eventuais irregularidades
nos processos
licitatórios da Prefeitura Municipal de
Jales no período
compreendido entre
2001 e 2004, nos
termos do Artigo
132, Parágrafo Único, do Regimento
Interno.
Nº22/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se o Código de Posturas,
criado pela Lei Complementar nº40/95,
já foi regulamentado
e em caso positivo
quando tal regulamentação se deu.
Requer, ainda, para
que informe sobre a
existência ou não de
cronograma de fiscalização de terrenos na cidade e se
a Prefeitura já realizou ou pretende realizar campanha de
conscientização e
esclarecimentos à
população sobre as
determinações desta Lei referente aos

terrenos baldios.
Nº23/2006 – Que requer do Executivo e da Secretária Municipal de
Educação informações sobre os alunos matriculados
nas quatro escolas
de ensino integral do
Município e várias
informações com
relação à alimentação dos alunos nessas escolas.
Nº25/2006 – Que requer do Presidente da Câmara
Municipal de Jales
providências para
convidar a Prefeitura e Câmara Municipal, OAB, Diocese
de Jales, ACE,
Fórum da Cidadania, Poder Judiciário e Ministério Público, com o objetivo de formar uma
comissão representativa da sociedade
jalesense visando
acompanhar e promover ações para
solucionar o grave
problema da cobrança do laudêmio em
nossa cidade, uma
vez que já foi constatado não haver registro da Enfiteuse.
Nº33/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal a previsão
de recapeamento do
Jardim Eldorado,
Vila Talma, Jardim
Tangará e Jardim
Soraia e se os convênios para tais ser-

viços já foram firmados, ou como estão
os processos para
realização de tais
trabalhos.
Nº41/2006 – Que requer do Presidente da Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Jales, Osvaldo Mauricio da Rocha, para que informe à Câmara Municipal se a Lei
nº1565/87, de 26 de
agosto de 1987, que
doa terreno de propriedade
da
municipalidade à
Associação com encargos
de
destinação exclusivo
da entidade, proíbe
ou não a venda do
imóvel. Requer ainda, para que informe se o referido
imóvel já foi vendido
e em caso afirmativo, qual o valor da
venda.
Nº42/2006 – Que requer do Superintendente do
IPASM, Roberto
Custódio, para que
informe à Câmara
Municipal se houve
ou não a troca de
seguradora do funcionalismo público
municipal inativo e
em caso afirmativo,
qual a empresa contratada. Requer, ainda, para que informe se a empresa
vencedora concedeu alguma ajuda financeira a titulo de

pró-labore para o
IPASM ou a outra
entidade qualquer,
qual o valor dessa
ajuda e a finalidade
da aplicação desses
recursos.
Nº49/2006 – Que requer do Executivo para encaminhe à Câmara Municipal, relação contendo nomes, funções, obrigações,
qualificações profissionais e especializações, local de trabalho, carga horária, formas de controle de freqüência e
do horário trabalhado, data de admissão e salário dos
ocupantes de cargos e funções de
confiança do Município de Jales- exercícios de 1997-2000
e 2001-2004.
Nº55/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se a implantação da fiscalização para atender
à questões relativas
à obras, limpeza e
conservação da cidade e dos prédios
públicos já surtiram
efeitos práticos
quanto à limpeza
dos terrenos baldios, aplicação de
multas aos proprietários infratores e
melhoria no visual
urbano da cidade.
Nº64/2006 – Que requer da Diretora da Casa da Cri— 35 —

ança de Jales, Senhora Maria Célia
Chaves Valente, várias informações sobre a arrecadação,
aplicação e funcionamento da Zona
Azul. Requer, ainda,
informações sobre o
convênio entre a
Prefeitura e aquela
entidade para a sua
manutenção e se os
servidores públicos
que prestam serviços na entidade recebem, além do salário, alguma outra
vantagem financeira
ou mesmo prólabore e em caso
positivo, qual o valor
pago a cada servidor.
Nº74/2006 – Que requer do Executivo e do Escritório de Defesa
Agropecuária de
Jales, para que informem à Câmara
Municipal quais as
providências tomadas por esses órgãos para impedir a
criação de animais
soltos nas estradas
rurais e no perímetro urbano e se existem legislações proibindo ou permitindo
tal prática, informarem quais são. Requer, ainda para
que informem de
quem é a responsabilidade para notificar, apreender ou
tomar medidas para
solucionar o proble— 36 —

ma.
Nº80/2006 – Que requer do Executivo junto à Secretaria da Educação
informações sobre a
existência de estudos
para
reformulação do
Plano de Cargo e
Carreira do Magistério Municipal e se há
previsão para conclusão dos mesmos
e elaboração do devido Projeto de Lei.
Nº103/2006 – Que requer do Sr.
Cláudio Pereira da
Silva, presidente do
Consórcio Regional
de Direitos da Criança e do Adolescente do Noroeste
Paulista, representante legal do
CORECA, que instituiu a “Casa de Passagem”, várias informações à respeito
do processo de seleção e contratação
dos candidatos para
trabalharem na referida Casa, promotora de tal processo e
avaliação, forma de
parceria entre o
CORECA e a Rede
da Cidadania, cópias da documentação legal, entre outras.
Nº104/2006 – Que requer da Secretaria Municipal
de Saúde, bem
como do representante legal da
ADERJ, para que
informe à Câmara
Municipal quantas

pessoas trabalham
hoje nos PSF’s,
quantos funcionários foram substituídos nos anos de
2005 e 2006 em
cada PSF e quantos
funcionários foram
contratados em
2005 e 2006, em virtude da instalação
de novos PSF’s.
Nº131/2006 – Que requer do Executivo várias informações a respeito
da recusa da
filiação da Sra. Sueli
Aparecida
Feitosa da Silva junto ao CCTI; requer,
ainda, caso exista, a
cópia da Ata lavrada pela Diretoria
constatando o impedimento da inclusão
da senhora acima
mencionada.
Nº132/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se o Projeto Sentinela, que
funciona na sede da
Associação de Moradores São Judas
Tadeu/América, fornece alimentação às
crianças atendidas
pelo mesmo; requer
ainda, para que informe se existe algum nutricionista
responsável pelo
cardápio, como se
faz com a Merenda
Escolar.
Nº168/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara

Municipal sobre a liberação dos recursos destinados ao
Município de Jales
pela Deputada Estadual
Analice
Fernandes para reformas do Estádio
Municipal
(R$
15.000,00) e construção do Centro de
Convivência da Terceira Idade – CCTI
(R$ 150.000,00)
bem como para que
informe se houve
perda de recursos,
conforme noticiado
pela imprensa; Requer, ainda, o envio
dos relatórios de tais
projetos e quem são
os responsáveis pelos mesmos.
Nº169/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara Municipal a quantidade
de famílias que estavam cadastradas e
recebendo recursos
dos programas sociais em 31 de dezembro de 2002 e a
quantidade de famílias que estavam cadastradas e recebendo o Bolsa-Família em 31 de dezembro de 2004. Requer,
ainda, para que informe a quantidade
de famílias que estão enquadradas nos
programas sociais e
recebendo benefícios do Governo Federal nos dias atuais.

MOÇÕES
Aplausos nº21/2006 – À Rádio
Assunção de Jales,
pela aprovação pelo
Ministério das Comunicações da Assunção 10.000, tornando-a uma das
mais potentes rádios do interior do Estado de São Paulo.
- Subscrita pelos
demais Vereadores
à Câmara Municipal.
Aplausos nº59/2006 – Ao jovem
Evandro
Luis
Quintela Simei e a
Ilustríssima Senhora
Neide Maria Souza
de Freitas Carvalho,
pela classificação
do aluno Evandro
para o Parlamento
Jovem do Estado de
São Paulo.

EMENDA ÀS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA
O EXERCÍCIO DE 2007.
Modificativa nº29/2006 – Aumento da dotação orçamentária destinada
para a reforma e
pintura do Centro
Cultural e a inclusão
da colocação de sistema de ar refrigerado.
PROJETOS
P.L. nº76/2006 - Que dispõe sobre o incentivo fiscal
à
empresas
sediadas no município de Jales, que
admitam emprega-

dos com idade superior à cinqüenta
anos e dá outras
providências
- Arquivado
P.L. nº77/2006 – Que cria o programa de combate à
desnutrição da criança pré-escolar e
dá outras providências.
Autógrafo nº103/2006
Lei nº3.084/2006
P.L. nº78/2006 – Que dispõe sobre o atendimento
médico homeopático
nos estabelecimentos da rede municipal de saúde.
- Arquivado
P.L. nº154/2006 - Que cria o Programa
de
obrigatoriedade de
apresentação de
vídeo educativo,
contendo conhecimentos básicos de
cidadania, mais precisamente dos direitos e deveres das
Crianças e Adolescentes, para alunos
das Escolas Públicas Municipais de
Ensino Fundamental
de Jales, e dá outras
providências.
Autógrafo nº162/2006
Lei nº3.141/2006
P.L. nº167/2006 - Que cria a
obrigatoriedade dos
estabelecimentos da
rede municipal de
ensino de Jales de
afixarem em local visível e em destaque,
cartaz com informações sobre os
malefícios do fumo,
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bebidas alcoólicas,
drogas e dá outras
providências.
Autógrafo nº156/2006
Lei nº3.135/2006
P.L. nº168/2006 – Que cria normas a serem
adotadas por proprietários de imóveis
evitando a proliferação de mosquitos
causados da dengue e da febre amarela e dá outras providências.
- Arquivado
P.L. nº175/2006 - Que cria a
obrigatoriedade da
realização gratuita
de triagem auditiva
em crianças recémnascidas e dá outras
providências.
Autógrafo nº157/2006
Lei nº3.136/2006
P.L. nº185/2006 - Que cria a Semana Municipal do
Legislativo na Escola e dá outras providências.
Autógrafo nº169/2006
Lei nº3.148/2006
P.L. nº208/2006 - Que cria a inclusão na Grade Escolar Municipal de
“Estudos Básicos
Sobre Tratamento,
Destinação dos Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e a
Reciclagem” e dá
outras providências.
Autógrafo nº191/2006
Lei nº3.170/2006
P.L. nº209/2006 - Que denomina
ruas no Jardim Big
Plaza e dá outras
providências. (Ruas
Milton
Antônio
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Pedrosa e Jaime
Antônio de Barros) –
(Revogada e adequada pela Lei
nº3.175/2006)
Autógrafo nº189/2006
Lei nº3.166/2006
P.L. nº210/2006 - Que institui o
“Dia do Agente Comunitário de Saúde”
no Município de
Jales.
Autógrafo nº193/2006
Lei nº3.171/2006
P.L. nº216/2006 – Que cria a
obrigatoriedade dos
estabelecimentos de
eventos culturais e
artísticos, esportivos
e de lazer, públicos
ou privados, no município de Jales, afixarem em suas bilheterias os direitos
dos idosos, conforme a Lei Federal
nº10.741, de 1º de
outubro de 2003 e
dá outras providências.
Autógrafo nº198/2006
Lei nº3.182/2006
P.L. nº217/2006 - Que denomina
ruas no Jardim Big
Plaza e dá outras
providências. (Ruas
Milton
Antônio
Pedrosa e Jaime
Antônio de Barros)
Autógrafo nº199/2006
Lei nº3.175/2006
P.L. nº224/2006 – Que denomina
o prédio do Centro
Público de Economia Solidária de
Jales e dá outras
providências. (Centro Público de Economia Solidária

“Fioravante Boldrin”)
Autógrafo nº206/2006
Lei nº3.180/2006
P.L. nº225/2006 – Que cria a Semana Educativa “Diversão com Segurança – Pipas sem
Cortes” e dá outras
providências.
- Em tramitação

MAURO HÉLIO LOPES
INDICAÇÕES
Nº15/2006 – Que solicita do Executivo o plantio de
árvores de sombra
ao derredor do campo de futebol da
Cohab Roque Viola.
Nº16/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um espaço coberto nos fundos do
PSF do Jardim Paraíso, objetivando
proporcionar acomodações suficientes para o atendimento à população
que se utiliza do
mesmo, principalmente para abrigar
grupos
de
hipertensos, diabéticos e gestantes,
que precisam de
atenção especial.

Nº17/2006 – Que solicita do Executivo junto ao setor
de Ação Social do
Município, a aquisição de cadeiras de
rodas, camas com
manivelas e grades
de proteção, colchões d´água e colchões do tipo caixa
de ovo para colocálos, por empréstimo,
à disposição das
pessoas carentes
que não tenham
condições financeiras para adquiri-los.
Nº42/2006 – Que solicita do Executivo a instalação
de um semáforo na
Rua Onze, esquina
com a Rua Doze.
Nº43/2006 – Que solicita do Executivo
seja
priorizada no exercício de 2006 a
complementação da
rede de iluminação
pública da Avenida
Francisco Jalles,
principalmente nas
proximidades da
Fundação Masaru
Kitayama.
Nº44/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que seja estipulado um prazo ao
morador para construir calçadas em
suas residências
que ainda não possuam
esta
benfeitoria e, logo
após, se não houver
resolvido o problema,
a
municipalidade executa a obra em par-

ceria com os moradores.
Nº45/2006 – Que solicita do Executivo providências
visando a criação
do coral municipal.
Nº92/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Planejamento e
Trânsito, a elaboração de um estudo
sobre a possibilidade da proibição para
que motociclistas
usem capacete ao
adentrarem estabelecimentos comerciais.
Nº93/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que sejam plantadas árvores, flores
e que se faça uma
completa limpeza na
Praça Allan Kardec.
Nº94/2006 – Que solicita do Executivo junto às Secretarias Municipais
de Planejamento e
Obras, a fiscalização dos cortes de
árvores no perímetro urbano e a promoção de uma campanha de orientação
para a poda das
mesmas.
Nº95/2006 – Que solicita do Executivo a recuperação
da
Rua
Tupinambás.
Nº114/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um redutor de
velocidade na Rua
dos Guatambus, altura do número
2546, na Vila Pi-

nheiro.
Nº115/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que os PSFs
municipais atendam
aos finais de semana e feriados.
Nº116/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que sejam colocadas assistentes
sociais para acompanhar os pacientes
de Jales que necessitam de transportes
para outras localidades.
Nº133/2006 – Que solicita do Executivo providências
visando dar continuidade à Rua Minas Gerais, em direção aos apartamentos (prédios) do Jardim Paraíso.
Nº134/2006 – Que solicita do Executivo providências
para a construção
de galerias de águas
pluviais na Rua
Iguaporé, no Jardim
São Judas Tadeu e
na Rua Vicente
Leporace, nº3186,
no Jardim América.
Nº135/2006 – Que solicita do Executivo junto à Viação
São José, concessionário do transporte coletivo no Município, a extensão de
uma linha de transporte urbano que
atenda aos moradores do Jardim São
Gabriel e Jardim
Paulista II.
Nº136/2006 – Que solicita do Executivo a aquisição e
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a colocação de placas indicativas com
os nomes das ruas
no Jardim São
Gabriel.
Nº157/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de completa limpeza
nas imediações da
Rua Graciliano Ramos.
Nº158/2006 – Que solicita do Executivo a aquisição e
colocação pela Prefeitura Municipal de
placa indicativa de
“PARE” no cruzamento da Rua Quinze com a Rua Antonio Castanheira, no
Jardim América.
Nº159/2006 – Que solicita do Executivo a recuperação do quarteirão da
Rua Califórnia, entre
a Rua Indiana e a
Rua Minessota, no
Jardim Estados Unidos.
Nº160/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de iluminação pública, com a colocação de poste e luminária, na Rua
Graciliano Ramos,
nas imediações da
residência de nº42.
Nº171/2006 – Que solicita do Executivo a recuperação das guias e sarjetas da Avenida Antonio Pavan, no
C o n j u n t o
Habitacional
Dercílio Joaquim de
Carvalho.
Nº172/2006 – Que solicita do Executivo a instalação
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de caçambas coletoras de lixo nas estradas municipais e
solicita também a
coleta do lixo rural.
Nº173/2006 – Que solicita do Executivo a recuperação da Avenida
América do Sul, no
Jardim Santo Expedito.
Nº174/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um sarjetão na
Rua Amazonas, esquina com a Rua
Aimorés.
Nº179/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de operação tapaburacos em todas as
ruas dos Conjuntos
Habitacionais JACB
I e II.
Nº180/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Rua Aimorés, no trecho do Jardim
Paulista I.
Nº181/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
pavimentação
asfáltica e a recuperação das guias e
sarjetas da Rua Nossa
Senhora
Aparecida, nº1311,
na Vila Nossa Senhora Aparecida.
Nº196/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Planejamento e
Trânsito a elaboração de um estudo
para instalação de
radares nas vias pú-

blicas de Jales.
Nº227/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de calçadas nas
imediações da Praça da Vila União e
também no contorno
da rotatória da Avenida Francisco
Jalles.
Nº228/2006 – Que solicita do Executivo o asfaltamento
da Rua Projetada
Dez, no Jardim do
Bosque.
Nº261/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um sarjetão na
Rua Nelson Mariano
de Freitas, esquina
com
a
Rua
Camapuã.
Nº262/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um sarjetão na
Rua Ângelo Volpiani,
esquina com a Rua
Camapuã.
Nº263/2006 – Que solicita do Executivo a possibilidade de firmar parcerias com o Jales
Clube e/ou Clube do
Ipê, com o intuito de
que os idosos pratiquem natação ou
hidroginástica.
Nº264/2006 – Que solicita do Executivo a ampliação
do plano de saúde
dos servidores públicos.
Nº291/2006 – Que solicita do Executivo a recuperação total da Rua
Bauru.
Nº292/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um quebra-molas

na Rua Tupinambás,
na altura do número
4092, no Jardim
Paulista II.
Nº293/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de iluminação pública, com a colocação de luminárias,
na Avenida da
Integração, nas imediações das residências dos números 2128 e 2050.
Nº325/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
da sinalização dos
quebra-molas existentes no perímetro
urbano, principalmente no localizado
nas proximidades da
escola Professor
João
Arnaldo
Avelhaneda, no Jardim Paulista.
Nº326/2006 – Que solicita do Executivo a reforma das
guias e sarjetas,
bem
como
o
recapeamento da
Rua Guanabara, no
Jardim Paulista II.
Nº327/2006 – Que solicita do Executivo a total recuperação da Rua
Aimorés, bem como
recuperar as guias e
sarjetas danificadas
da referida rua.
Nº345/2006 – Que solicita do Executivo a implantação, com a maior
urgência, da iluminação pública de
forma adequada e
eficiente na Avenida
João Amadeu, no
trecho entre a Mar-

ginal Ayrton Senna
da Silva e o
Loteamento Euphly
Jalles.
Nº364/2006 – Que solicita do
Executivo a implantação de iluminação
pública com, a colocação de luminária
no poste existente
na Rua Anízio
Martins Ferreira,
nas imediações do
número 3527.
Nº389/2006 – Que solicita do Executivo a instalação
de coletores de lixo
na área central da
cidade.
Nº400/2006 – Que solicita do Executivo a incorporação ao salário de um
adicional de insalubridade de 20% para
todos os servidores
municipais que exerçam atividades que
manuseiem cal, tintas, cimentos e derivados.
Nº401/2006 – Que solicita da Sra.
Profª Élida Maria
Barison da Silva,
Secretária de Educação de Jales, que
conceda férias aos
funcionários das
creches municipais
que estão com
acúmulo de férias
vencidas e não gozadas.
Nº402/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de uma campanha
de esclarecimento e
orientação aos pedestres para que utilizem o passeio (cal-

çada) e não o leito
carroçável das ruas
e avenidas.
Nº423/2006 – Que solicita do Executivo a pavimentação asfáltica do trecho que liga o JACB
ao Jardim Alvorada.
Nº424/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
da iluminação pública no trecho que
liga o JACB ao Jardim Alvorada.
Nº425/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
da sinalização de
trânsito horizontal e
vertical no Jardim
Alvorada.
Nº438/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um sarjetão na
Rua Camapuã, esquina com a Rua
F l o r e s t a n
Fernandes.
Nº439/2006 – Que solicita do Executivo o plantio de
mudas de Ipê, nas
ruas e praças da cidade.
Nº440/2006 – Que solicita do Executivo a revitalização
da Avenida Francisco Jalles.
Nº441/2006 – Que solicita do Executivo a completa
limpeza nas guias,
sarjetas e lotes baldios, no Conjunto
Habitacional
Dercílio Joaquim de
Carvalho.
Nº478/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de iluminação pública com a colocação
de poste e luminária
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na Rua Minas Gerais, nas imediações da residência
de número 4320.
Nº479/2006 – Que solicita do Executivo a implantação, na rede municipal de saúde de
Jales, do exame que
determina a paternidade – DNA, para
famílias carentes,
devidamente cadastradas na Secretaria
Municipal de Desenvolvimento e
Promoção Social.
Nº480/2006 – Que solicita do Executivo a execução
de serviços de conservação, com o
nivelamento do leito
carroçável da Estrada Rural do Córrego
da Sofia e do Arraial dos Cabritos.
Nº481/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Rua José Néris dos
Santos, no Jardim
América.
Nº499/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de calçadas na Avenida Rosa Maria
Ceciliano, no Jardim
São Gabriel.
Nº500/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um redutor de
velocidade na Rua
Minas Gerais, nas
imediações do PSF,
no
Conjunto
Habitacional Roque
Viola.
Nº509/2006 – Que solicita do Executivo para que seja
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plantada grama ao
redor do “lago” onde
vivem os jacarés e
demais animais, na
Praça João Mariano
de Freitas.
Nº510/2006 – Que solicita do Executivo o plantio de
árvores, flores e
que, principalmente,
promova
a
reativação da fonte
luminosa, bem
como uma completa
limpeza na Praça
Dr. Euphly Jalles.
Nº511/2006 – Que solicita do Executivo a remoção
dos troncos remanescentes das árvores “podadas”, principalmente na área
central da cidade e
que se faça o plantio de outras no lugar.
Nº519/2006 – Que solicita do Executivo a colocação,
pela Prefeitura Municipal, de placas
indicativas da Rua
Camapuã.
Nº520/2006 – Que solicita do Executivo a completa
limpeza nos lotes
baldios do Município
de Jales, principalmente nos Jardins
Aclimação, Estados
Unidos e Ana
Cristina.
Nº521/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de rampas de acesso para pessoas
portadoras de necessidades especiais nas calçadas da
Rua
Professor

Rubião Meira.
REQUERIMENTOS
Nº05/2006 – Que requer do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Ação Social, várias
informações sobre o
atendimento daquela pasta em 2005, a
saber: quantidade
de pedidos de vereadores atendidos;
quais os vereadores
atendidos; atendimento aos vereadores com referência
à doação de medicamentos; burocracia no fornecimento
de caminhão de terra às famílias pobres; disponibilidade
financeira em 2005
e o efetivamente
gasto com ações
sociais e sobre a
realização de eventos objetivando angariar fundos para
manutenção de
ações sociais e
atendimento à população carente.
Nº50/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal qual será
o destino dos brinquedos que se encontram recolhidos
e abandonados no
Centro do Trabalhador e os motivos pelos quais não estão
sendo utilizados.
Nº56/2006 – Que requer do Executivo para que in-

forme à Câmara
Municipal a quantidade de imóveis que
estão alugados para
a Prefeitura Municipal, as finalidades
dos imóveis alugados e os valores individualizados. Requer, ainda, para
que informe se houve aumento da quantidade de imóveis
alugados pela Prefeitura no ano de
2005 em relação a
2004 e as providências tomadas pelo
Executivo para conter gastos com aluguéis.
Nº95/2006 – Que requer do Executivo informações
sobre a regulamentação da Lei 2734/
2003, sobre a instituição do serviço de
moto-táxi ou motivo
da não-regulamentação, bem como se
os requisitos para
prestação dos serviços elencados no
capítulo II da referida Lei estão sendo
fiscalizados, principalmente em relação
à CNH.
Nº126/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal sobre a
quantidade de funcionários públicos que
exerciam atividades
no Pronto Socorro e
no Posto de Saúde
de Jales em dezembro de 2004 e a

quantidade atualmente e sobre a
quantidade de atendimentos que foram
realizados no ano
de 2004, 2005 e
2006, até a presente data.
MOÇÕES
Aplausos nº06/2006 – À
Ilustríssima Senhora
Genaura Camilo de
Sá, pelo exemplo de
solidariedade e cidadania que desenvolve na periferia da
cidade de Jales.
Pesar nº39/2006 – Pelo falecimento de Alice
Rodrigues da Silva.
Pesar nº40/2006 – Pelo falecimento de Iolanda
Tozo Sangali.
Pesar nº64/2006 – À família de
Eugênio Criado
Ribas.
PROJETOS
P.L. nº157/2006 - Que dispõe sobre o funcionamento e regulamentação
dos Centros de Entretenimento e Inclusão Digital (CEIDs)
e dá outras providências.
Autógrafo nº149/2006
Lei nº3.128/2006
P.L. nº169/2006 - Que denomina
rua do Jardim São
Gabriel e dá outras
providências. (Rua
Herculano Lopes).
Autógrafo nº153/2006
Lei nº3.132/2006

PROF. OSMAR PEREIRA
DE REZENDE
INDICAÇÕES
Nº18/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de operação tapa
buraco na Rua
Grajaú.
Nº19/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
pavimentação
asfáltica de todas as
vias públicas do Jardim Oiti, que precisem
de
tal
benfeitoria.
Nº20/2006 – Que solicita do Executivo a designação
de um professor
para ministrar aulas
de futebol para crianças e adolescentes no campo do
Jardim Arapuã.
Nº46/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de dois redutores de
velocidade na Rua
Brás Polízio.
Nº47/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um sarjetão na
Rua Nossa Senhora
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das Graças, esquina com a Rua Formosa, no Conjunto
Habitacional
Dercílio Joaquim de
Carvalho.
Nº48/2006 – Que solicita do Executivo providências
com relação aos
mendigos que têm
ocasionado transtornos no Terminal Rodoviário de Jales.
Nº72/2006 – Que solicita do Executivo a substituição
dos tubos da galeria
da Rua Mamoré.
Nº73/2006 – Que solicita do Executivo o asfaltamento
da Rua Ângelo
Scaramuza, no Jardim São Lucas.
Nº117/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que sejam plantadas árvores de
sombra ao longo da
Rua Minas Gerais.
Nº118/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um redutor de
velocidade na Rua
dos Sabiás.
Nº119/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de uma galeria de
águas pluviais na
Rua Dezenove, no
Jardim Novo Mundo.
Nº137/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de completa limpeza
no Bairro Maria
Silveira.
Nº138/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que seja refeito o muro do Estádio Municipal.
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Nº139/2006 – Que solicita do Executivo a transferência do telefone da
antiga creche do
Jardim Oiti par ao
Bar do Val, na Rua
Otávio Graziane,
nº1159, em virtude
da mudança da referida creche.
Nº140/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de completa limpeza
nas imediações da
antiga creche do
Jardim Oiti.
Nº161/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de operação tapaburacos
no
Residencial Maria
Silveira.
Nº162/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de completa limpeza
nas imediações do
“linhão”, no Jardim
Arapuã.
Nº182/2006 – Que solicita do Executivo o encaminhamento à Câmara
Municipal de Projeto de Lei que conceda, anualmente,
mediante convênio,
subvenção social à
Associação Comunitária de Iniciação
Esportiva do JACB.
Nº183/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de um semáforo na
Avenida
João
Amadeu com a Rua
Dezenove.
Nº184/2006 – Que solicita do Executivo junto à
ELEKTRO, a implantação de iluminação

pública de forma
adequada e eficiente na Avenida São
Lucas, altura do número 2758, no Jardim São Lucas.
Nº197/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de completa limpeza
nas imediações da
linha férrea no perímetro urbano, principalmente no Jardim Aclimação.
Nº198/2006 – Que solicita do Executivo a aquisição e
colocação de placas
indicativas de nomes
das ruas do Conjunto Habitacional
Arapuá.
Nº199/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de operação tapaburacos
no
Residencial Maria
Silveira e Maria
Paula.
Nº210/2006 – Que solicita do Executivo completa limpeza nos terrenos
da municipalidade.
Nº211/2006 – Que solicita do Executivo a aquisição e
colocação pela Prefeitura Municipal de
placa indicativa com
o nome de Leonisio
Gambeiro, no PSF
do Jardim Oiti.
Nº212/2006 – Que solicita do Executivo a instalação
de bebedouros no
Ginásio de Esporte
Waldemar Lopes
Ferraz.
Nº213/2006 – Que solicita do Executivo a antecipação
da Campanha do

Agasalho de 2007,
pois sempre se realiza tal mobilização
quando o frio já se
faz presente em
nossa cidade.
Nº244/2006 – Que solicita do Executivo providências
no sentido de retirar
o quebra-molas das
proximidades do
pontilhão da Avenida
João Amadeu e
colocá-lo nas imediações da ASP Parafusos.
Nº245/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de operação tapaburacos na Rua Joaquim da Veiga
Pimentel.
Nº265/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Rua Jasmim, no Jardim Oiti.
Nº266/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de sinalizações horizontais (separação
de pista para veículos e passagem de
pedestres) na Rua
Nova Iorque, principalmente no trecho
entre as Ruas Dois
e a Fortaleza.
Nº294/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento das
Ruas dos Sabiás,
Jovita Batista Zagolin
e das Violetas, no
Jardim Oiti.
Nº312/2006 – Que solicita do Executivo junto à
ELEKTRO, a implantação, com urgên-

cia, da iluminação
pública na Avenida
Maria Jalles, no trecho entre a Rua das
Palmeiras e Rua
Dez.
Nº313/2006 – Que solicita do Executivo a realização
urgente
do
recapeamento da
Rua Esperança, em
toda sua extensão.
Nº328/2006 – Que solicita do Executivo a realização
com a maior urgência
do
recapeamento da
Rua XV de Novembro.
Nº329/2006 – Que solicita do Executivo a realização
com a maior urgência
do
recapeamento da
Rua São Paulo, na
Vila São José.
Nº330/2006 – Que solicita do Executivo a realização
com a maior urgência
do
recapeamento da
Rua Santo Expedito.
Nº331/2006 – Que solicita do Executivo a realização
com a maior urgência
do
recapeamento da
Rua Dezenove, em
toda sua extensão.
Nº346/2006 - Que solicita do Executivo para que seja
efetuada uma completa limpeza na
Praça João Diego
Caparroz, no Jardim Arapuá, bem
como melhorias na
iluminação da mesma.

Nº347/2006 - Que solicita do Executivo a reforma do
quebra-molas existente na Avenida
João Amadeu, entre
a Rua Um e a Rua
Vereador João do
Carmo Lisboa.
Nº348/2006 - Que solicita do Executivo a implantação, com a maior
urgência, da iluminação pública de
forma adequada e
eficiente na Avenida
Lima Barreto, no
trecho entre as Ruas
Turuá e Tomaz Antônio Gonzaga, no
Jardim Arapuã.
Nº365/2006 – Que solicita do Executivo a substituição
das “tartarugas”
existentes na Avenida
Paulo
Marcondes, nas proximidades da Igreja
Batista de Jales, por
redutores de velocidade de concreto
(quebra-molas).
Nº366/2006 – Que solicita do Executivo para que seja
realizado com a
maior urgência o
asfaltamento da Rua
Oiapoque, na Vila
Nossa Senhora
Aparecida.
Nº372/2006 – Que solicita do Executivo para que seja
efetuada uma completa limpeza e uma
nova pintura nos banheiros públicos localizados na Praça
da Catedral e na
Praça João Mariano
de Freitas.
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Nº373/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de um semáforo na
Avenida
João
Amadeu com a Rua
Quinze.
Nº403/2006 – Que solicita do executivo a implantação
de sinalização horizontal (separação
de pista para veículos, passagem de
pedestres e faixa
para retorno), na
Rua João Amadeu,
na confluência com
a Rua das Palmeiras.
Nº404/2006 – Que solicita do Executivo a instalação
de um orelhão nas
imediações da Associação Comunitária do JACB II, na
Rua João Alves
Viana.
Nº405/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
da sinalização horizontal de PARE na
Rua Vinte, esquina
com
a
Rua
Dezenove, bem
como nova pintura
no local destinado ao
estacionamento de
motos e bicicletas e
faixa de pedestres.
Nº410/2006 – Que solicita do Executivo a pavimentação da Rua Fátima,
no Jardim Paulo VI,
bem como a implantação da iluminação
pública nas imediações da Escola
CEIA-COC.
Nº411/2006 – Que solicita do Executivo
o
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recapeamento da
Rua Joaquim da
Veiga Pimentel, no
JACB I.
Nº426/2006 – Que solicita do Executivo, do Delegado
Seccional de Polícia
e do Comandante
da 2ª Cia. da Polícia Militar de Jales,
a realização de sucessivas rondas noturnas, entre o
pontilhão da Avenida
João Amadeu e o
trevo da SP 320.
Nº427/2006 – Que solicita do Executivo a instalação
de um orelhão na
Rua Nossa Senhora
das Graças, nas
imediações do número 4521, no Jardim Big Plaza.
Nº428/2006 – Que solicita do Executivo e do Presidente da ADERJ,
Senhor
Anísio
Martins Ferreira Filho, para que sejam
concedidos aos
agentes comunitários de saúde e aos
controladores de
vetores, “kit de protetor solar”.
Nº442/2006 – Que solicita do Executivo
e
do
Excelentíssimo Senhor Deputado Edson Gomes o atendimento ao abaixo
assinado que consiste
no
asfaltamento, colocação de guias e
sarjetas, bem como
a iluminação pública
no final da Rua Ama-

zonas, até a confluência com a Rua
São Judas Tadeu,
no Bairro São Judas
Tadeu.
Nº443/2006 – Que solicita do Executivo a aquisição e
colocação, pela
municipalidade, de
placas indicativas de
nomes das ruas
existentes nas imediações da linha férrea, no Jardim
Pêgolo.
Nº451/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
de iluminação pública com a colocação
de luminárias nos
postes existentes na
Avenida Juscelino
Kubtscheck.
Nº452/2006 – Que solicita do Executivo a reforma do
quebra-molas da
Rua Relíquias de
Miranda, nas imediações do nº1822.
Nº467/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um quebra-molas
na Rua Jesus
Ferreira dos Reis,
no JACB II.
Nº482/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Rua Bom Jesus, esquina com a Rua
João Altimari.
Nº501/2006 – Que solicita do Executivo providências
para que seja efetuada completa limpeza no interior do cemitério municipal.
Nº512/2006 – Que solicita do Executivo a implantação

de iluminação defronte a Base da
Polícia Militar Rodoviária, bem como de
uma placa de sinalização com os dizeres “Bem-vindo à
Jales”.
Nº513/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de um quebra-molas
na Rua das Palmeiras, nas imediações
da Drogaria Marques.
REQUERIMENTOS
Nº06/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal a quantidade de imóveis
existentes no perímetro urbano da cidade cujo valor do
IPTU é tão irrisório
que não compensa
ser cobrado pela
Prefeitura e os motivos pelos quais a
Prefeitura não cancelou tais débitos.
Nº09/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal sobre a
questão da iluminação pública da Avenida Maria Jalles e
quando será iniciada a já anunciada
abertura da vazão
nas Ruas das Palmeiras e Dez, discriminando o valor do
investimento. Requer, ainda, para
que informe, o que

a Prefeitura pretende fazer com a erosão que existe após
a avenida e se há
verba em disponibilidade.
Nº15/2006 – Que requer do Executivo para informe
à Câmara Municipal
quando será iniciado o asfaltamento da
Avenida Lourival de
Souza e do Jardim
Alvorada.
Nº24/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se os
PSFs têm cobrado
para fazer algum
exame e se o têm,
qual a legalidade.
Requer, ainda, para
que informe se está
ocorrendo a falta de
material para fazer
exames
para
diabete, pressão alta
e outros.
Nº43/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal qual o valor total da divida
com o Espólio
Euphly Jalles após o
pagamento de duas
parcelas e qual o
desconto que será
efetuado para pagamento à vista. Requer, ainda, para
que informe qual a
possibilidade de pagamento mediante o
orçamento de 2007
e qual a previsão de
arrecadação para o
exercício de 2007.

Nº57/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal qual será
a ação do Poder
Executivo para a
substituição dos tubos da galeria na
Rua Seis, no trecho
do Residencial Maria Silveira, o valor
que deverá ser gasto e quando se pretende iniciar as
obras.
Nº65/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal quem é o
responsável pela
prestação de contas
do Clube Atlético
Jalesense – CAJ
junto ao Executivo e
se tais prestações
de contas estão regulares. Requer,
ainda, para que informe se existe um
acompanhamento
do Poder Executivo
nos gastos do CAJ
e se a Prefeitura faz
repasse de verbas
ao Clube.
Nº66/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal o valor do
orçamento da Secretaria Municipal
de Esportes, Cultura e Turismo para o
ano de 2006, quanto foi gasto até maio
de 2006, quanto foi
gasto com os clubes
amadores, a previsão de arrecadação
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para o exercício de
2007 e sobre a possibilidade de oferecer transporte para
os times locais. Requer, ainda, para
que informe a quantidade de funcionários de carreira e
comissionados que
estão trabalhando
na SMECT, quem
são os funcionários
e quais as atribuições de cada um.
Nº67/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se os
PSFs têm oferecido
remédios aos usuários e quais os medicamentos colocados à disposição
dos pacientes. Requer, ainda, para
que informe se há a
falta de remédios na
rede municipal de
saúde, quais em
caso positivo e a explicação do Executivo para as recentes reclamações dos
usuários alegando
falta de remédio nas
farmácias municipais.
Nº68/2006 – Que requer do Executivo várias informações sobre o balanço financeiro do
Torneio Aberto de
Futebol de Salão
Troféu Ótica Jales,
realizado sob organização da SMECT
de Jales, no final de
2005 e começo de
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2006.
Nº75/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal a quantidade de pediatras
que estão atendendo nos PSFs e os
motivos pelos quais,
em alguns postos de
saúde não há atendimento médico
para crianças. Requer, ainda, para
que informe, quais
medidas serão tomadas pela Secretaria Municipal de
Saúde, no caso de
falta de médicos.
Nº96/2006 – Que requer do Executivo informações
sobre qual o valor
estimado na construção do monumento no Terminal Rodoviário, quem pagará
as despesas do serviço, por quê se deu
a escolha daquele
local e quem será o
homenageado.
Nº114/2006 – Que requer do Executivo informações
sobre a permanência da pretensão de
locação do prédio
do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Jales; se há
outros imóveis pretendidos, pela Administração, para locação e se há propostas melhores que a
referido imóvel.
Nº115/2006 – Que requer do Executivo várias informações a respeito

das ambulâncias à
disposição da população jalesense, tais
como quantas unidades se encontram
à disposição; se há
unidades fora de
circulação e, em
caso
positivo,
quantas e por quê
estão fora de circulação; quantas seriam necessárias para
atender aos usuários de Jales; se há
ambulâncias que
necessitam de reparos para circular e,
em caso positivo,
qual a previsão para
consertá-las.
Nº118/2006 – Que requer do Executivo informações
sobre quando terminará a substituição
total da tubulação da
Rua Seis; qual a extensão da obra;
quem arcará com o
restante da despesa; se há verbas disponíveis e qual o valor para o término da
obra.
Nº123/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal como é
feita a escala de retorno dos ônibus
que transportam pacientes de Jales
para São José do
Rio Preto e se é
possível fazer uma
programação para
que os pacientes de
São José do Rio
Preto retornem no

mesmo ônibus. Requer, ainda, para
que informe se o
banheiro do ônibus
doado pela Câmara
Municipal está à disposição dos passageiros em todas as
viagens.
Nº124/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se a Prefeitura Municipal de
Jales tem plano
para impedir o
acúmulo de água
que ocorre na Rua
Oito, confluência
com a Rua Onze e
o que pode ser feito
para solucionar tal
problema.
Nº142/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se a Prefeitura Municipal de
Jales recebeu recursos para o Conselho Municipal
Antidrogas
–
COMAD e, em caso
positivo, qual o valor
e quando, bem
como onde foram
aplicados os recursos.
Nº143/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se há falta de leite no PSF do
Jardim Arapuã; Requer, ainda, a informação de qual o critério utilizado na distribuição do leite e
quantos litros são

distribuídos no referido PSF.
Nº156/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se a Prefeitura de Jales fará
a decoração natalina no centro da cidade; Em caso afirmativo, qual Secretaria Municipal será
responsável pela decoração e em caso
negativo, qual o motivo.
Nº157/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal se os
PSF’s têm oferecido
remédios aos portadores de diabetes e
quais os medicamentos que estão à
disposição dos pacientes; Requer ainda,
para que informe se
há falta de remédios na rede municipal de saúde para os
diabéticos e, em
caso positivo, quais
são.
Nº158/2006 – Que requer do Executivo para que informe à Câmara
Municipal qual o valor arrecadado no
leilão de bens móveis realizado pelo
Executivo e qual
será a destinação
dos valores arrecadados; Requer ainda, para que informe quais bens da
municipalidade foram vendidos e

quem foram os compradores.
MOÇÕES
Aplausos nº04/2006 – Ao Jornal
Folha D´Oeste, pelos relevantes serviços prestados à população de Jales.
- Subscrita pelos
demais Vereadores
à Câmara Municipal.
Pesar nº08/2006 – Pelo falecimento de Alípio
Marcelino.
- Subscrita pelos
demais Vereadores
à Câmara Municipal.
Pesar nº12/2006 – Pelo falecimento de Wilson
Zupirolli.
- Subscrita pelos
demais Vereadores
à Câmara Municipal.
Aplausos nº24/2006 – À Diretoria
da Associação Comercial e Empresarial de Jales, pelo
sucesso da Campanha “de olho no imposto”, realizada na
cidade de Jales e
que colheu 3.122
assinaturas, embora
a meta fosse de
1.552.
Aplausos Nº48/2006 – Ao
Ilustríssimo Senhor
Ivair Bologna, diretor responsável do
Jornal Folha Regional, à Comissão
Organizadora da
Copa Jales e aos
clubes participantes,
pela realização da
Copa Jales de Futebol Amador.
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Aplausos nº50/2006 – Ao
Ilustríssimo Senhor
Deonel Rosa Júnior,
diretor responsável
do Jornal de Jales,
pelos 35 anos de
existência do Jornal
de Jales.
Apoio nº53/2006 – À justa e necessária reivindicação do Movimento
da Cidadania pela
Duplicação da Rodovia Euclides da
Cunha – SP 320,
criado pelos clubes
de serviços de Santa Fé do Sul, visando principalmente a
duplicação do trecho que vai de Jales
(Km 584) até o trevo de acesso à cidade de Três Fronteiras (Km 617), haja
vista o grande número de acidentes
ocorridos e com expressiva quantidade
de vítimas fatais.
- Subscrita pelos
demais Vereadores
à Câmara Municipal.
Pesar nº57/2006 – À família de
Francisco Moysés
de Menezes Machado.
- Subscrita pelos
demais Vereadores
à Câmara Municipal
Aplausos nº58/2006 – Ao
Ilustríssimo Senhor
Wagner Roberto
Martha, Diretor da
APAFUJ, aos pais,
jogadores e patrocinadores, pela conquista do Troféu
Piratininga.
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Aplausos nº68/2006 – Ao Senhor
Alexandre Alves
Rensi, presidente da
Associação Comercial e Empresarial de
Jales, diretoria e associados, pelos 42
anos de existência
da ACE – Jales.

EMENDA ÀS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA
O EXERCÍCIO DE 2007.
Modificativa nº25/2006 – Aumento da dotação orçamentária destinada à
subvenção ao Hospital do Câncer/
Santa Casa de
Jales.
PROJETO
P. D. Legislativo nº06/2006 – Que
concede Título de
Cidadão Jalesense.
( D u r v a l i n o
F e r n a n d e s
Gouveia).
Decreto Legislativo
nº194/2006

RIVELINO RODRIGUES
INDICAÇÕES
Nº21/2006 – Que solicita do Executivo junto às Secretarias Municipais
de Obras e Planejamento e Trânsito, a
instalação de iluminação pública em
dois postes da rede
de energia, no cruzamento da Avenida
Guilherme Soncine
com a Rua Pedro
Dutra da Silva, no
Jardim Tangará.
Nº22/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de uma creche adequada devidamente
para abrigar as crianças e os profissionais no Jardim Municipal.
Nº23/2005 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras,
o
recapeamento da
Rua Juvêncio Pereira de Brito, antiga
Rua do Café, no
bairro Chácara Bela
Vista.
Nº24/2006 – Que solicita do Exe-

cutivo junto à Secretaria Municipal de
Obras, a instalação
de dois sarjetões na
Rua Pedro Dutra da
Silva, esquina com a
Rua Santa Maria, na
Vila Talma, bem
como a recuperação
da pavimentação
asfáltica do local.
Nº49/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Planejamento e Conselho Municipal de
Trânsito, a instalação de iluminação
pública na Avenida
Alcebíades
Bernardo, assim
como em todas as
ruas de travessa, situadas no Distrito
Industrial III, que
possuem postes da
rede pública, porém
sem as luminárias e
em casos especiais,
nem rede pública de
energia não possui.
Nº50/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Planejamento e Conselho Municipal de
Trânsito, a instalação de iluminação
pública na Praça
Vicente Genésio da
Silveira, localizada
no Jardim Maria
Silveira, especificamente na lateral com
a Rua da Liberdade.
Nº51/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Planejamento e Con-

selho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente, a colocação
de caçambas de lixo
removíveis em 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.
Nº52/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Planejamento, procederem estudo
para a urbanização
da Avenida José
Rodrigues, no Jardim do Bosque, assim como do Bosque Municipal e da
área institucional localizada às margens
da citada avenida.
Solicita ainda, promoverem a correta
e freqüente limpeza
da Avenida José
Rodrigues e das
áreas institucionais
localizadas no bairro Jardim do Bosque.
Nº74/2006 – Que solicita do Conselho Municipal de
Trânsito e da Secretaria Municipal de
Planejamento, a demarcação na pavimentação asfáltica

na área central da
cidade, dos espaços
adequados para os
veículos, fazendo
com que exista um
melhor aproveitamento dos espaços
existentes, bem
como a realização
de campanhas de
conscientização aos
motoristas para utilizarem melhor os
espaços de estacionamento da área
central da cidade.
Nº75/2006 – Que solicita do Superintendente Regional da Telefônica
em Ribeirão Preto,
Senhor
Milton
Scavazzini Júnior,
proceder estudo
pormenorizado da
quantidade de prováveis usuários do
telefone público a
ser instalado na Rua
Doze, no pátio interno do Conjunto
Habitacional Professor Vladimir Antonio
Prandi e a posterior
instalação de pelo
menos dois orelhões.
Nº76/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Planejamento, a instalação de iluminação pública na Rua
João Pessoa, situada no Conjunto
Habitacional JACB
I, que possui postes
da rede pública, porém sem as luminárias.
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Nº77/2005 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras, 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.
Nº96/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras,
o
recapeamento da
Rua Espanha, no
Bairro Aparecida da
Boa Vista.
Nº97/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Planejamento, a
construção de um
abrigo com cobertura, que sirva de ponto de tomada de ônibus urbano para os
usuários, na Avenida Rosa Garcia
Ceciliano, no Jardim
São Gabriel e a instalação de assentos
no referido abrigo.
Nº98/2006 – Que solicita do Presidente do Conselho
Municipal de Trânsito e da Secretaria
Municipal de Planejamento e Trânsito, a
instalação de placas
de sinalização nos
cruzamentos das
ruas que recentemente receberam
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denominação e que
seja feito um
cronograma para
recuperação ou reinstalação das placas já existentes.
Nº99/2006 – Que solicita do Executivo junto às Secretarias Municipais
de Obras e de Administração, estudos
visando a construção de casas populares, notadamente
para as famílias que
residem em locais
de risco de alagamentos e em conjuntamente com o Ministério das Cidades, estudos visando a possibilidade
real do envio de projetos para o levantamento dos recursos
e edificações destas
casas.
Nº120/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras e Serviços
Públicos, procederem levantamento do
orçamento para a
construção
da
ciclovia em toda a
extensão da Avenida
Paulo Marcondes e
também na Rodovia
Victorio Prandi até a
empresa Unidos
Agroindustrial S/A e
o posterior encaminhamento ao Vereador, para que em
conjunto com a Administração Pública,
os representantes
das
empresas

estabelecidas no
Distrito Industrial I
sejam convidados a
participar de Parceria Público Privada
para a construção
da referida ciclovia.
Nº121/2006 – Que solicita do Executivo junto ao Conselho Municipal de
Trânsito e Secretaria Municipal de Planejamento e Trânsito, sejam procedidas
inscrições na pavimentação asfáltica
dos sinais de alerta
aos motoristas e
também faixas de
pedestres nas proximidades das escolas de educação infantil EDEM e Aquarela. Solicita, ainda,
a instalação de redutor de velocidade
e placas aéreas nas
Avenidas Maria
Jalles e José
Rodrigues, indicando a proximidade
das referidas escolas.
Nº122/2006 – Que solicita do Executivo junto às Secretarias Municipais
de Agricultura e Planejamento, procederem à reconstrução
do prédio do Centro
Comunitário do Bairro das Perobas, junto ao campo de futebol, com a colocação de nova cobertura, pisos e instalações elétricas. Solicita, ainda, a construção de sanitários

no local e a construção de uma sala de
aulas e também a
construção de uma
sala destinada ao
depósito de materiais pertencentes à
comunidade.
Nº123/2006 – Que solicita do Executivo e do Secretário Municipal de
Agricultura, também
responsável pelo
Conselho Municipal
de Defesa do Meio
Ambiente, Eng.
Nilton Marques de
Oliveira, providenciarem a recuperação
total das cercas que
estabelecem as divisórias no Bosque
Municipal de Jales,
a construção de
cercas divisórias
onde não existem as
mesmas e a manutenção permanente
destas cercas divisórias.
Nº141/2006 – Que solicita do Executivo junto às Secretarias Municipais
de Planejamento e
Saúde, providenciarem local adequado
para abrigar animais
recolhidos pelo Corpo de Bombeiros de
nossa cidade.
Nº142/2006 – Que solicita da Secretaria Municipal
de Planejamento e
Trânsito e da 93ª
Ciretran, providenciarem um local de
melhor acesso e estacionamento, especialmente para ca-

minhões pesados e
carretas, para as
vistorias
de
licenciamento e
transferência dos
mesmos, bem como
a adequação de um
local também para o
Posto de Lacração
de veículos nas proximidades do local
de vistorias.
Nº143/2006 – Que solicita do Executivo junto às Secretarias Municipais
de Planejamento e
de Obras, 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 social – Da política urbana.
Nº163/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Planejamento e
Trânsito, a instalação de iluminação
pública na Avenida

Marginal Airton
Senna da Silva, no
trecho entre a Avenida Nações Unidas
e a Avenida João
Amadeu.
Nº164/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras, a limpeza
adequada das áreas
reservadas a praças
públicas no Jardim
M u n i c i p a l ,
confrontantes com a
Rua Idair Lopes,
bem
como
a
arborização, conservação e manutenção regular dos
locais citados.
Nº165/2006 – Que solicita do Executivo junto às Secretarias Municipais
de Planejamento e
Agricultura, junto à
ONG Ecoação e
também à SABESP,
a promoção de uma
campanha junto aos
munícipes para que
árvores sejam plantadas no passeio
público dos setores
residenciais, comerciais e industriais, levantando números e propondo
aos cidadãos parceria nesta iniciativa;
Sugestiona, inclusive, que a Secretaria
de Agricultura, através do viveiro de
mudas, produza as
mudas necessárias
e entregue posteriormente
aos
munícipes.
— 53 —

Nº175/2006 – Que solicita do Executivo junto às Secretarias Municipais
de Obras e Planejamento, a construção
de um abrigo com
cobertura que sirva
de ponto de tomada
de ônibus para os
universitários na
Praça
Doutor
Euphly Jalles, na
Avenida
João
Amadeu e a instalação de assentos
para os usuários do
ponto. Solicita, ainda, se houver acordo com os universitários e as adequações necessárias,
que o ponto de saída dos ônibus universitários seja
transferido para o
Terminal Rodoviário
de
Jales,
disponibilizando-se
local para estacionamento de veículos
e motocicletas.
Nº176/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Planejamento, promoverem a adequada 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
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Oliveira.
Nº185/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras,
o
recapeamento ou
operação tapa-buracos na Rua São
Bernardo, no Jardim Paulista.
Nº186/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras a realização
de operação tapaburacos na Rua Cinco, no trecho correspondente entre
seu cruzamento com
a Rua Dezoito até o
cruzamento com a
Rua Vinte e Dois, na
região central da cidade.
Nº187/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Planejamento e Conselho Municipal de
Trânsito, a instalação de redutores de
velocidade na Avenida
Paulo
Marcondes, no trevo de entroncamento com a Avenida
José Rodrigues, a
Avenida Guilherme
Soncini e a Rua
Nova York, bem
como a instalação
de placas de trânsito indicando a velocidade permitida
para o local citado.
Nº200/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Planejamento, pro-

cederem 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.
Nº201/2006 – 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.
Nº202/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras, procederem
levantamento do orçamento para pavimentação da Avenida Industrial e suas
travessas que ainda

não contam com tal
benfeitoria
e
visitação aos empresários daquele
local visando firmarem uma Parceria
Público Privada –
PPP.
Nº214/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras, a construção
de uma passarela
para pedestres no
cruzamento da Avenida Jalles com a
Rua dos Canários.
Solicita, ainda que
outras passarelas
sejam construídas e
a distância entre as
passarelas seja
estabelecida tendo
em vista a efetiva
solução dos problemas.
Nº215/2006 – Que solicita do Executivo junto às Secretarias Municipais
de Educação e Planejamento, promoverem estudo para
viabilizar transporte
aos trabalhadores
de Jales que residem em nossa zona
rural, nos dias úteis
da semana e que tal
transporte possa ser
feito, quando possível, pelos ônibus de
estudantes, que
passam por quase
todos os bairros rurais de Jales.
Nº216/2006 – Que solicita da Secretaria Municipal
de Planejamento e
Conselho Municipal

de Trânsito, 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 correta os serviços de
varrição de rua nesta localidade.
Nº229/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Esportes, a adequação das instalações
da Praça de Esportes do Jardim Municipal, Renascer e
Mutirão I e II, principalmente o campo
de futebol e a construção de vestiários,
sanitários
e
alambrados.
Nº230/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras e Serviços
Públicos, a instalação de guias, sarjetas, asfaltamento e
iluminação pública
na Rua Bom Pastor,
no Bairro Vila Talma.
Nº231/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras e Serviços
Públicos, a instalação de iluminação
pública na Rua
Jaçanã, no Cohab
Santo Hernandes
Argentina.

Nº246/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras, a instalação
de guias, sarjetas,
pavimentação
asfáltica e iluminação pública na Rua
Vinte e Quatro, na
Vila Aparecida da
Boa Vista.
Nº247/2006 – Que solicita do Executivo junto ao Conselho Municipal de
Trânsito a instalação
de um redutor de
velocidade na Rua
Nossa Senhora das
Graças no cruzamento com a Rua
Camapuã, no Conjunto Habitacional
Dercilio Joaquim de
Carvalho e a instalação de placas de
trânsito indicando a
velocidade permitida
para o local citado.
Nº267/2006 – 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, para a prática de vôlei e futebol de areia.
Nº268/2006 – Que solicita do Executivo junto ao Conselho Municipal de
Trânsito, a proibição
de estacionamento
de veículos na Rua
Anízio
Martins
Ferreira, nas proxi— 55 —

midades da “Curva
S do Senna”, no
Jardim América,
bem como providenciarem um estudo
detalhado para o
correto estacionamento e o bom fluxo
de veículos na rotatória das Avenidas
Francisco Jalles,
Integração e Paulo
Marcondes.
Nº269/2006 – Que solicita do Executivo junto à Gerência Regional da
Elektro,
em
Votuporanga, levantamento da quantidade de postes da
rede pública de
energia elétrica que
são de madeira e a
substituição por
postes de concreto.
Nº270/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Agricultura, a recuperação da Estrada
que interliga a empresa Carvão Menina Moça até a Estrada Municipal
Jales – Pontalinda,
no Córrego do Tamboril, procedendo ao
cascalhamento total
da citada estrada
rural.
Nº295/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Esportes, Cultura e
Turismo, a cessão, à
equipe de futebol do
Grêmio Futebol Clube do Bairro Rural
do Açoita Cavalo,
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um par de traves
para futebol de mini
campo, no modelo
de forma móvel.
Nº296/2006 – Que solicita do Conselho Municipal de
Trânsito e Secretaria Municipal de Planejamento e Trânsito, a criação de vagas defronte a algumas clínicas médicas próximas à Santa Casa de Misericórdia de Jales,
para embarque e
desembarque de
pacientes com dificuldades de locomoção, demarcando na
pavimentação
asfáltica e a indicação em placas aéreas do tempo de permanência nestas vagas.
Nº297/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Planejamento e
Trânsito, a instalação de iluminação
pública na praça
existente na Rua
Santos esquina com
a Rua João Cardoso da Silva, no bairro JACB I.
Nº298/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras e Serviços
Públicos, a instalação de guias, sarjetas, asfaltamento e
iluminação pública
na Rua Amazonas,
no Jardim São
Judas Tadeu, mais

precisamente entre
as Ruas São José e
José Néris dos Santos.
Nº314/2006 – Que solicita do Conselho Municipal de
Trânsito e da Secretaria de Planejamento e Trânsito, a pintura na pavimentação asfáltica defronte todas as farmácias e drogarias do
município, demarcando local de estacionamento e a instalação de placas
aéreas, com o devido tempo de permanência nos respectivos locais. Solicita,
ainda, a pintura da
pavimentação defronte a Drogaria
Marques, na Rua
das Palmeiras, nº
1640, Vila Pinheiro.
Nº315/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria de Obras o
recapeamento na
Rua dos Bandeirantes, esquina com a
Apóstolo Paulo, no
Jardim Trianon.
Nº332/2006 – Que solicita das
Secretarias Municipais de Planejamento e Obras, a instalação de telas protetoras em todas as
“bocas-de-lobo”
existentes nas vias
públicas de nossa
cidade, sendo as
mesmas assentadas
com massa de concreto ou soldadas.
Nº333/2006 – Que solicita do Exe-

cutivo, junto à Secretaria Municipal
de
Obras,
o
recapeamento da
Rua Cinturão Verde,
em seus cruzamentos com as Ruas
Santos Dumont, São
Paulo e São Pedro,
nas proximidades
com a empresa
Equip Motos, no
Jardim IV Centenário.
Nº334/2006 – Que solicita do Executivo, junto à Secretaria Municipal
de Obras, a reconstrução do sarjetão,
bem como a recuperação da pavimentação asfáltica na
Rua Amazonas, esquina com a Rua
São José, no Jardim Paraíso.
Nº349/2006 - Que solicita do DER
de Jales e da Secretaria Municipal de
Obras, a recuperação das partes
danificadas nos seguintes locais: acesso da Rodovia
Euphly Jalles com o
Bairro Rural da Rosalina, mais precisamente nas imediações da mercearia, posto telefônico
e campo de malha e
bocha existentes naquele local, e no
acesso da Rodovia
Jarbas de Moraes
com o Bairro Rural
da Barra Bonita,
mais precisamente
nas imediações da

mercearia, posto telefônico, campo de
futebol e sede da
associação de moradores, existentes
naquele local.
Nº350/2006 - Que solicita do Executivo, junto à Secretaria Municipal
de
Obras,
o
recapeamento da
Rua Onze, no trecho
entre as Ruas
Quatorze
e
Dezesseis.
Nº351/2006 - Que solicita do Executivo, junto à Secretaria Municipal
de
Obras,
o
recapeamento da
Rua
Vicente
Leporace entre as
Ruas Dezessete e
Dezenove, no Jardim América.
Nº367/2006 – Que solicita do Executivo, junto à Secretaria Municipal
de Esportes, para
que se desenvolva
um
Projeto,
embasado na Lei
Orgânica, dando
pleno e total apoio
aos praticantes de
“Malha” que se utilizam das instalações
do
Conjunto
Poliesportivo do Jardim Paraíso, bem
como seja contratado um Instrutor Técnico para desempenhar as funções de
treinamento dos interessados, possibilitando a formação
de novos atletas
para defenderem o

município nas competições regionais.
Nº368/2006 – Que solicita do Diretor do DER, Eng.
Osmar Luis Moro e
do Diretor Técnico
do SC-9, Eng.
Carlos Henrique V.
Milanezi, providenciarem a recuperação
da parte danificada
do acesso da Rodovia Euphly Jalles
com o Bairro Rural
do Café, na área de
domínio do DER,
especialmente no local de acesso à estrada municipal do
citado bairro, em
frente a entrada da
Estância Santa Luzia.
Nº369/2006 – Que solicita do Executivo junto ao Conselho Municipal de
Trânsito, proceder a
sinalização vertical
de vagas privativas
para estacionamento de ônibus e vans
na Rua Treze, na lateral da E.E. Deputado Oswaldo de
C a r v a l h o ,
diligenciando junto
às autoridades competentes fiscalização mais rigorosa
visando coibir o uso
indevido das vagas
exclusivas para estes veículos. Solicita, ainda, a instalação de placas com
os horários específicos para o estacionamento.
Nº370/2006 – Que solicita do Con— 57 —

selho Municipal de
Trânsito e da Secretaria Municipal de
Planejamento e
Trânsito, promoverem um trabalho junto aos empresários
do segmento de “caçambas removíveis”
utilizadas nas construções e reformas
em nossa cidade,
para estabelecer a
obrigatoriedade do
uso de tela protetora sobre as mesmas,
quando de sua remoção das obras
para os locais de
depósito de entulhos.
Nº380/2006 – Que solicita do Executivo, junto à Secretaria Municipal
de Agricultura e
Abastecimento, a
recuperação da Estrada da Subida
Preta, que interliga
Jales à Urânia, nas
proximidades do perímetro urbano de
Jales e ao lado das
torres de transmissão de telefonia e
televisão, bem como
o cascalhamento do
local.
Nº381/2006 – Que solicita do Dirigente Regional da
ELEKTRO, Sérgio
Luiz Gaspar, providências para proceder à análise dos
pontos de iluminação da área central
e dos bairros de
nossa cidade, que
necessitam ter as
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lâmpadas repostas,
verificando também
que estas trocas geram maior economia
de energia.
Nº382/2006 – Que solicita do Executivo, junto à Secretaria de Obras, a
instalação
de
sarjetões na Rua
João Pessoa, esquina com a Rua
Teresina, no JACB
I, bem como a recuperação asfáltica no
local onde será instalado o referido
sarjetão.
Nº390/2006 – Que solicita do Executivo, junto à Secretaria de Planejamento e Trânsito e à
COMUTRAN, que
proceda a sinalização na pavimentação asfáltica e sinalização aérea no trecho da Avenida
Francisco Jalles, no
sentido rotatória da
Rodovia Euclides da
Cunha – Centro, e
também em sentido
contrário, especificamente na “curva”
existente próxima ao
Ambulatório do Câncer de Jales da citada via.
Nº391/2006 – Que solicita da Telefônica o estudo
pormenorizado da
quantidade de prováveis usuários do
telefone público
“orelhão” , a serem
instalados nas Ruas
e Avenidas do Conjunto Habitacional

Doutor Pedro Nogueira e a posterior
instalação dos referidos aparelhos.
Nº392/2006 – Que solicita do Executivo, junto à Secretaria Municipal
de Planejamento e
Trânsito, a instalação de iluminação
Pública da Avenida
Reseda, especificamente defronte ao
nº1345, no Parque
das Flores.
Nº393/2006 – Que solicita do Executivo, junto à Secretaria Municipal
de Obras, Serviços
Públicos e Habitação a análise da
possibilidade real de
cessão de uso ao
Rotary Club de Jales
Grandes Lagos, por
tempo determinado,
do espaço onde funcionava a sede administrativa da Estação Ferroviária de
Jales, no prolongamento da Rua Oito,
área central da cidade e que esta cessão contemple a
possibilidade de
promoção e adequação em tal espaço,
para atender as necessidades do mesmo.
Nº406/2006 – Que solicita do Executivo
e
do
COMUTRAN a instalação de redutores
de velocidade com a
devida sinalização,
na Rua Pedro Dutra
da Silva, esquina

com a Rua Djaime
Antônio de Oliviera,
na Vila Talma, bem
como a instalação
de placas de trânsito indicativas da velocidade permitida.
Nº407/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras a adequação
da área institucional
localizada na Avenida José Rodrigues,
no Jardim do Bosque com a instalação de cercas protetoras e sinalização
com placas e mensagens contrárias à
poluição, bem como
a correta e freqüente limpeza do referido local, especialmente por ser
lindeira ao Bosque
Municipal.
Nº412/2006 – Que solicita do Executivo, junto à Secretaria de Obras, a
reconstrução de um
sarjetão na Rua Vinte e Quatro, esquina com a Rua
Dezessete, bem
como a recuperação
da pavimentação
asfáltica no local.
Nº413/2006 – Que solicita do Executivo, junto à Secretaria de Obras, a
pavimentação
asfáltica na Rua
José Bernini, em
seu prolongamento,
esquina com a Rua
Dezenove, no Jardim América, altura
do nº3015.

Nº429/2006 – Que solicita do Executivo, junto às Secretarias Municipais
de Planejamento e
Agricultura, a retirada das palmeiras
imperiais da Avenida
Augusto
Menezes, no Jardim
Eldorado e o
replantio das mesmas nas praças públicas do município
ainda não ornamentadas por estas
plantas; solicita também a recuperação
das
calçadas
danificadas no local
da retirada das árvores, bem como o
plantio de árvores
que dão sombra e
não danificam o calçamento na referida
avenida, nos fundos
do Cemitério Municipal, possibilitando
a sua ampliação.
Nº430/2006 – Que solicita do Executivo, junto à Secretaria de Administração e Planejamento, para que
promovam o estudo
de viabilidade de
desapropriação dos
imóveis residenciais
da
quadra
dezesseis, lindeiros
ao Cemitério Municipal.
Nº444/2006 – Que solicita do Executivo e da Secretaria Municipal de
Agricultura a poda
dos galhos da árvore existente ao lado
do galpão da Asso-

ciação de Bairro
das Perobas e a limpeza de uma caixa
de contenção existente na estrada municipal, próximo ao
Campo de Futebol
do Bairro das
Perobas.
Nº445/2006 – Que solicita do Executivo
e
do
Comutran a instalação, com a devida
sinalização, de um
quebra-molas na
Rua Quinze, entre a
Rua Doze e a Avenida João Amadeu,
na região central de
Jales, bem como a
instalação de placas
de trânsito indicando a velocidade permitida para o local
citado.
Nº453/2006 – Que solicita do Executivo e da Secretaria Municipal de
Obras
o
desentupimento ou
troca das tubulações das galerias de
águas pluviais nas
ruas e avenidas de
nossa cidade, bem
como a recuperação
da pavimentação
asfáltica nas proximidades destas galerias.
Nº454/2006 – Que solicita do Executivo
e
da
Comutran, a pintura
na pavimentação
asfáltica que sinalizem o retorno à esquerda na Avenida
João Amadeu, esquina com a Rua
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Dezenove, bem
como a instalação
de muros ou barras
de proteção no passeio, nas esquinas
das residências no
aludido local.
Nº468/2006 – Que solicita do Conselho Municipal do
Meio Ambiente e da
Secretaria Municipal
da Agricultura o
plantio de árvores
nas margens do
córrego Tamboril,
próximo à ponte
construída da Estrada Municipal JalesPontalinda e que
seja providenciada a
construção de caixas de contenção,
como uma das medidas destinadas a
evitar-se
o
assoreamento do
córrego.
Nº469/2006 – Que solicita do Executivo, da Secretaria
Municipal de Obras
e do Conselho Municipal de Trânsito, a
instalação de iluminação pública ao
longo da Marginal
Airton Senna da Silva, no trecho situado entre a Rua Rio
de Janeiro, na esquina da UniJales,
até a Sociedade
São Vicente de Paulo (Lar dos Velhinhos), de dois pontos de iluminação
defronte ao campus
da UniJales, na Rua
Rio de Janeiro, no
Jardim Estados Uni— 60 —

dos e, ainda, ao longo da Rua Idair
Lopes, no trecho situado no Jardim
Municipal.
Nº483/2006 – Que solicita do Executivo, junto à Secretaria de Obras e
Serviços Públicos,
para procederem a
instalação de uma
pequena galeria
para águas pluviais
na Rua Waldir
Lopes, defronte ao
nº136, no Distrito Industrial II, onde está
instalada a empresa
Garcia Transportes;
Solicita, ainda, a
pavimentação
asfáltica do citado
local.
Nº484/2006 - Que solicita da Telefônica a remoção
do poste de telefonia
localizado na Rua
Sebastião Cândido
Quintela, defronte
ao nº210, no Jardim
do Bosque na cidade de Jales, bem
como procederem a
recuperação do calçamento da residência, logo após a retirada do poste.
Nº485/2006 – Que solicita da Secretaria Municipal
de Obras e do
Almoxarifado o
ajardinamento da
área demarcada
para praça localizada na Rua Aleixo
Basílio Mendes em
seu cruzamento com
as Ruas Relíquias
de Miranda e Santa

Rosa, no Jardim
Eldorado, bem
como para que sejam plantadas árvores frutíferas.
Nº486/2006 – Que solicita da Telefônica a doação à
Prefeitura Municipal
de Jales dos postes
localizados
na
Vicinal Antônio
Jonas de Menezes,
que encontram-se
em desuso, no trecho compreendido
entre a cidade de
Populina e o Porto
de Areia Robles, conhecido por Porto
Amaral, às margens
do Rio Grande, para
aplicação na construção civil e zona
rural, para utilização
em cercas e mataburros.
Nº491/2006 – Que solicita do Executivo e da Secretaria Municipal de
Obras, a construção
de gradil de proteção na Avenida Maria Jalles, em seu
cruzamento com a
Rua dos Jatobás e
Juvêncio Pereira de
Britto, bem como a
recuperação das
grades existentes
nos demais cruzamentos.
Nº492/2006 – Que solicita do Executivo, da Secretaria
Municipal de Obras
e da Secretaria Municipal de Planejamento, a abertura da
Rua dos Jatobás,
interligando a Rua

Mamoré com a Avenida Maria Jalles,
nos bairros Chácara Bandeirantes,
Chácara Bela Vista
e Chácara Alto do
Marimbondo.
Nº502/2006 – Que solicita do senhor Manoel Leão
de Brito, Diretor de
Divisão e Agente
Habitacional da Prefeitura Municipal de
Jales, o encaminhamento de informações à Superintendência da empresa
Telefônica, visando
a instalação de telefones públicos nas
ruas e avenidas do
C o n j u n t o
Habitacional Dr.
Pedro Nogueira,
bem como da rede
de telefonia para futuras ligações de telefones fixos nas residências.
Nº503/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras,
o
recapeamento da
Rua São Bernardo,
defronte aos números 1743 e 1753, no
Jardim Paulista.
Nº504/2006 – Que solicita do Executivo junto à Secretaria Municipal de
Obras,
o
recapeamento da
Rua Califórnia, nas
proximidades da esquina com a Rua Indiana, no Jardim
Estados Unidos.
Nº514/2006 – Que solicita do Exe-

cutivo, à Secretaria
Municipal de Obras
e à Comutran, a instalação de um quebra-molas na Avenida Brasília, defronte ao nº214, no
JACBI, bem como a
instalação de placas
de trânsito indicando a velocidade permitida para o citado
local.
Nº515/2006 – Que solicita do Promotor de Justiça e
Curador do Meioambiente de Jales,
do DER de Jales e
do DER Regional de
São José do Rio
Preto, bem como da
Secretaria Municipal
de Agricultura e
Meio-Ambiente, o
estudo para aumento da tubulação existente sob a Rodovia
Dr. Euphly Jalles, na
passagem
do
Córrego
do
Marimbondo; Solicita, ainda, a apresentação de projeto
para conter a erosão que já invadiu
propriedades
lindeiras ao Córrego
do Marimbondo,
bem como a reparação do acostamento da Rodovia Dr.
Euphly Jalles, no
mesmo local.
Nº523/2006 – Que solicita do Executivo e da Secretaria Municipal de
Agricultura procederem a manutenção
da estrada que inter-

liga a “subida-preta”
até o bairro do Jataí,
bem como a abertura da estrada no trecho onde a vegetação tomou conta do
seu leito.
REQUERIMENTOS
Nº120/2006 – que requer do Executivo, junto à Secretaria Municipal
de Planejamento e
Trânsito informações sobre quantos
são pontos de táxi
existentes em nosso
município e seus
respectivos endereços; quem são os
taxistas inscritos em
cada um destes pontos; desde quando
(mês e ano) cada
um destes taxistas
estão inscritos nos
pontos e quais veículos estão cadastrados em nome de
cada um destes inscritos para uso no
transporte de passageiros, nos pontos
de táxi.
Nº127/2006 – Que requer do Executivo, junto às Secretárias Municipais
de Administração e
Planejamento, várias
informações sobre a
Zona Azul, tais
como: a área compreendida como
Zona Azul na região
central da cidade;
critérios para a escolha destes locais;
critérios para a de— 61 —

finição dos valores
das tarifas e os que
estão sendo praticados atualmente; forma de prestação de
contas mensal das
receitas e despesas
e quais os valores
auferidos com a cobrança da taxa de
Zona Azul nos meses de janeiro a
agosto de 2006, divididos mês a mês,
bem
como
a
destinação destes
recursos.
Nº133/2006 – Que requer do Executivo e da Secretaria Municipal de
Saúde, para que informem à Câmara
Municipal em que
período recente foi
realizada a pesquisa para mensurar a
satisfação ou não
dos usuários dos
PSF’s de Jales;
quais foram as
questões feitas aos
entrevistados, requerendo o envio do
respectivo questionário aplicado; Requer, ainda, para
que informe quais
foram os resultados
atingidos com esta
coleta de dados e o
envio do respectivo
relatório final; Requer, finalmente,
para que informe
quais providências
que estão ou serão
tomadas no Programa de Saúde da Família, baseadas nos
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resultados da citada
pesquisa.
MOÇÃO
Aplausos nº36/2006 – Ao
Ilustríssimo Senhor
Paulo Souza da Silva, soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
pelo desempenho da
função nos Jogos
Regionais
de
Votuporanga, quando acompanhou a
Delegação de Jales.

EMENDAS ÀS
DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA
O EXERCÍCIO DE 2007.
Aditiva nº39/2006 – Acréscimo da
ação e a destinação
de dotação orçamentária para o
Programa de InfraEstrutura nos Distritos Industriais.
Aditiva nº40/2006 – Acréscimo da
ação e a destinação
de dotação orçamentária para a
construção da sede
da Associação do
Bairro das Perobas.
PROJETOS
P.L. nº144/2006 - Que dispõe sobre a garantia de
prioridade de vagas
em creches e escolas públicas no Município de Jales,
próximas de suas
residências, para os
filhos de pessoas

portadoras de deficiências e dá outras
providências.
Autógrafo nº134/2006
Lei nº3.114/2006
P.L. nº170/2006 - Que denomina
ruas no Residencial
Alvorada e dá outras
providências. (Ruas
Luiz
Valentim
Pignatari e David
Lopes).
Autógrafo nº154/2006
Lei nº3.133/2006
P.L. nº211/2006 – Que proíbe a
queima da palha da
cana-de-açúcar no
Município de Jales e
dá outras providências.
Autógrafo nº205/2006

=: PROPOSIÇÕES
EM CONJUNTO :=
INDICAÇÕES
APRESENTADAS EM
CONJUNTO
Nº01/2006 – Que tecem várias
considerações e solicitam do Executivo
providências em relação ao uso correto dos bebedouros
públicos, principalmente na Praça do
Jacaré.
- Autoria dos Vereadores: Dr. Jorge
Pêgolo e Gilberto
Alexandre
de
Moraes
Nº25/2006 – Que solicitam do
Executivo a implantação de rede de iluminação pública eficiente em toda a extensão da Avenida
Paulo Marcondes,
no Distrito Industrial
1, principalmente
nas proximidades do
trevo de acesso à
Rodovia Euphly
Jalles.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes e
Prof.
Jediel
Zacarias
Nº26/2006 – Que solicitam do
Executivo a construção de guias, sarjetas e a implantação
de asfaltamento na
Rua Arlindo Correia
Junior, no Jardim

Eldorado.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes e
Prof.
Luís
Especiato
Nº27/2006 – Que solicitam do
Executivo
o
recapeamento da
pavimentação
asfáltica da Rua São
José, no Jardim
São Judas Tadeu.
- Autoria dos Vereadores: Prof. Luís
Especiato e Prof.
Osmar Pereira de
Rezende
Nº28/2006 – Que solicitam do
Executivo a aquisição e a colocação
de placas indicativas
dos nomes das ruas
e avenidas existentes no perímetro urbano da cidade, que
não possuam as
mesmas.
- Autoria dos Vereadores: Prof. Luís
Especiato e Prof.
Osmar Pereira de
Rezende
Nº29/2006 – Que solicitam do
Executivo junto à
Secretaria Municipal
de
Obras,
o
recapeamento da
Rua Aleixo Basílio
Mendes, nas esquinas com as Ruas
Deputado Osvaldo
de Carvalho, Relíquias de Miranda e
Santa Adélia, localizada
nas

interligações com
os bairros Jardim
Eldorado, Jardim
Brasil e Vila Talma.
- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues e Prof.
Luis Especiato
Nº53/2006 – Que solicitam do
Executivo a construção do Centro Público de Economia Solidária nas proximidades do Pronto
Socorro Municipal.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes,
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo e
Mauro Hélio Lopes.
Nº54/2006 – Que solicitam do
Executivo
o
recapeamento da
Rua Goiás, no Jardim Estados Unidos
e o asfaltamento da
Avenida
Rosa
Garcia Ceciliano, no
Jardim Estados Unidos.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes e
Mauro Hélio Lopes.
Nº78/2006 – Que solicitam do
Executivo a construção de um redutor
de velocidade na
Rua Minas Gerais,
entre as Ruas Embu
e Formosa, no Conjunto Habitacional
Roque Viola.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Ale— 63 —

xandre de Moraes,
Claudir Aranda da
Silva e Mauro Hélio
Lopes.
Nº100/2006 – Que solicitam do
Executivo, autorização do uso das dependências do Recinto de Exposições
– FACIP, para a
prática do esporte
denominado
Wheelling, conforme
documentação anexa à Indicação.
- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues
e
Claudir Aranda da
Silva
Nº101/2006 – Que solicitam do
Executivo a reforma
da creche do Bairro
São Judas Tadeu.
- Autoria dos Vereadores: Aracy de Oliveira
Murari
Cardozo, José
Roberto Fávaro e
Gilberto Alexandre
de Moraes.
Nº102/2006 – Que solicitam do
Executivo a doação
de um imóvel ao Departamento de Água
e Energia Elétrica
do Estado de São
Paulo – DAEE, para
a instalação do escritório regional.
- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues, Jediel
Zacarias, José
Roberto Fávaro,
Gilberto Alexandre
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de Moraes, Mauro
Hélio
Lopes,
Claudir Aranda da
Silva,
Luís
Especiato e Aracy
de Oliveira Murari
Cardozo.
Nº103/2006 – Que solicitam do
Executivo o encaminhamento à Câmara Municipal, de
Projeto de Lei Complementar criando
função gratificada
ao cargo de motorista da Secretaria Municipal de Educação, conforme anteprojeto anexo à Indicação.
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
Nº104/2006 – Que solicitam do
Executivo o encaminhamento à Câmara Municipal, de
Projeto de Lei Complementar criando
função gratificada
ao cargo de Auxiliar
de Serviços Gerais,
conforme anteprojeto anexo à Indicação.
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
Nº144/2006 – Que solicitam do
Executivo o encaminhamento à Câmara Municipal de Projeto de Lei Complementar que altere o
Anexo III a que se
refere o Artigo 11 da

Lei Complementar
nº71/98, na Forma
de Provimento, Classes de Suporte Pedagógicos, Diretor
de Escola, no seguinte dispositivo:
direito de reeleições
ilimitadas, conforme
anteprojeto anexo à
Indicação.
- Autoria dos Vereadores: Aracy de Oliveira
Murari
Cardozo, Gilberto
Alexandre
de
Moraes, Rivelino
Rodrigues, Jediel
Zacarias, Osmar
Pereira
de
Rezende, Mauro
Hélio Lopes e
Claudir Aranda da
Silva.
Nº166/2006 – Que solicitam do
Executivo a compra
ou a locação de um
imóvel edificado na
cidade de Barretos
para acomodar os
familiares dos pacientes em tratamento.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes,
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo e
Mauro
Hélio
Lopes.
Nº188/2006 – Que solicitam do
Executivo junto à
Secretaria Municipal
de Obras, a realização de operação
tapa-buracos na
Rua
Marechal

Rondon, no trecho
correspondente ao
Jardim Estados Unidos.
- Autoria dos Vereadores: Mauro Hélio
Lopes e Rivelino
Rodrigues
Nº232/2006 – Que solicitam do
Executivo gestões
junto ao Senador
Aloizio Mercadante,
visando a liberação
de recursos do Governo Federal para
recapeamento do
Jardim Paraíso.
- Autoria dos Vereadores: Aracy de Oliveira
Murari
Cardozo, Luís
Especiato
e
R i v e l i n o
Rodrigues.
Nº233/2006 – Que solicitam do
Executivo gestões
junto ao Senador
Aloizio Mercadante
ou algum deputado
do Partido dos Trabalhadores – PT, visando a liberação
de recursos por
convênio com o Governo Federal, para
a construção de
uma creche no Jardim Municipal
- Autoria dos Vereadores: Aracy de Oliveira
Murari
Cardozo, Luís
Especiato
e
R i v e l i n o
Rodrigues.
Nº248/2006 – Que solicitam do

Executivo a liberação do pátio do
comboio durante os
dias da semana para
estacionamento dos
ônibus de estudantes de outros municípios.
- Autoria dos Vereadores: Osmar Pereira de Rezende e
Rivelino Rodrigues
Nº299/2006 – Que solicitam do
Executivo
o
recapeamento da
Rua José Mendes
dos Santos, no Jardim América.
- Autoria dos Vereadores:
Luis
Especiato e Aracy
de Oliveira Murari
Cardozo
Nº300/2006 – Que solicitam do
Executivo a confecção de novos uniformes
para
a
Corporação Musical
de Jales.
- Autoria dos Vereadores:
Luis
Especiato e Jediel
Zacarias
Nº301/2006 – Que solicitam do
Executivo a construção de um sarjetão
na Rua João Batista
de Mello, esquina
com
a
Rua
Iguaporé, no Jardim
São Judas Tadeu.
- Autoria dos Vereadores:
Luis
Especiato e Mauro
Hélio Lopes

Nº302/2006 – Que solicitam do
Executivo
o
recapeamento das
seguintes ruas: dos
Cravos, Julieta de
Almeida, das Margaridas, das Primaveras,
Otávio
Graziani e Joaquim
E. de Oliveira, no
Jardim Oiti.
- Autoria dos Vereadores:
Luis
Especiato e Osmar
Pereira
de
Rezende
Nº303/2006 – Que solicitam do
Executivo
o
asfaltamento do trecho final da Rua
Tapajós, no Jardim
Arapuã.
- Autoria dos Vereadores:
Luis
Especiato
e
Rivelino Rodrigues
Nº316/2006 – Que solicita do Executivo a instalação
de guias e sarjetas
no prolongamento
da Avenida Lima
Barreto, bem como
o asfaltamento da
referida rua
-Autoria dos Vereadores:
Jediel
Zacarias e Rivelino
Rodrigues
Nº317/2006 – Que solicita do Executivo o asfaltamento
do trecho ainda em
terra da Avenida
Euphly Jalles, bem
como a limpeza nas
imediações, desde
o Jardim Aclimação
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até o Jardim Estados Unidos
- Autoria dos Vereadores: Osmar Pereira de Rezende e
Gilberto Alexandre
de Moraes
Nº318/2006 – Que solicita do Executivo o encaminhamento do Projeto de
Lei Complementar
que dispõe sobre a
Planta de Valores
Genéricos com prazo suficiente para
análises e debates,
tendo como sugestão até o final do
mês de julho de
2006.
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal de Jales
Nº335/2006 – Que solicita do Executivo o asfaltamento
da Rua Fioravante
Meneguezzi.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes
e Mauro Hélio
Lopes
Nº336/2006 – Que solicita do Executivo a implantação
da iluminação pública ao longo da Rua
F i o r a v a n t e
Meneguezzi.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes
e Mauro Hélio
Lopes
Nº352/2006 – Que solicita do Executivo
o
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recapeamento das
Ruas
Raphael
Andreu Blaya, Vinte
e Três, Vinte e Cinco, Jalles, Deputado
Guilherme Gomes,
Júlio de Mesquita
Filho, Quinze, Dirce
Líbano dos Santos e
do Estado, no Jardim América.
- Autoria dos Vereadores:
Luís
Especiato, Jorge
Pêgolo e José
Roberto Fávaro
Nº353/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento das
Ruas Iapú, Embú e
Arujá, no Conjunto
Habitacional Roque
Viola.
- Autoria dos Vereadores:
Luís
Especiato, Claudir
Aranda da Silva e
Mauro Hélio Lopes
Nº354/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Ruas Anízio Martins
Ferreira e João
Batista de Melo, no Jardim São
Judas Tadeu.
- Autoria dos Vereadores:
Luís
Especiato
e
Rivelino Rodrigues
Nº355/2006 – Que solicita do Executivo
o
recapeamento da
Rua Nossa Senhora
das Graças, no Jardim Paulista.
- Autoria dos Verea-

dores:
Luís
Especiato, Jediel
Zacarias e Gilberto
Alexandre
de
Moraes
Nº371/2006 – Que solicita do Executivo a construção
de quatro muros de
arrimo no Conjunto
Habitacional Santo
Hernandes Argentina, nos seguintes
endereços: Rua Antônio
Callado,
nº4224, nº4214,
nº4204 e nº4196.
- Autoria dos Vereadores:
Luís
Especiato e Osmar
Pereira
de
Rezende
Nº394/2006 – Que solicita do Executivo a adequação,
na forma da Lei, de
todas as rampas e
acessos para pessoas portadoras de
necessidades especiais nos prédios
públicos.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes
e Mauro Hélio
Lopes
Nº395/2006 – Que solicita do Executivo a adequação,
na forma da Lei, de
todas as rampas e
acessos para pessoas portadoras de
necessidades especiais das praças públicas, principalmente na Praça
João Mariano de

Freitas.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes
e José Roberto
Fávaro.
Nº431/2006 – Que solicita do Executivo a instalação
de um quebra-molas
na Rua Rio de Janeiro, nas imediações do número
2290.
-Autoria dos Vereadores: Osmar Pereira de Rezende e
Jediel Zacarias
Nº432/2006 – Que solicita do Executivo providências
para reparação do
orelhão da Rua Rio
de Janeiro, nas imediações do número
2290.
-Autoria dos Vereadores:
Jediel
Zacarias e Osmar
Pereira
de
Rezende.
Nº455/2006 – Que solicita do Executivo a realização
de vacinação contra
a meningite de todas
as crianças de
Jales, sem custos
para os vacinados.
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal de Jales.
Nº470/2006 – Que solicita do Executivo a reforma do
piso da Escola Municipal do Jardim
Arapuã.
- Autoria dos Verea-

dores: Dr. Jorge
Pêgolo, Mauro Hélio Lopes, Gilberto
Alexandre
de
Moraes , Jediel
Zacarias, José
Roberto Fávaro e
Claudir Aranda da
Silva.
Nº471/2006 – Que solicita do Executivo a substituição
do alambrado da
Rua Novo Horizonte,
na Escola Municipal
do Jardim Arapuã,
por um muro.
- Autoria dos Vereadores: Dr. Jorge
Pêgolo, Mauro Hélio Lopes, Gilberto
Alexandre
de
Moraes , Jediel
Zacarias, José
Roberto Fávaro e
Claudir Aranda da
Silva.
Nº505/2006 – Que solicita do Executivo junto à Empresa Entre Rios, concessionária do
transporte coletivo
no município, o
atendimento aos
moradores do Jardim São Gabriel e
Jardim Paulista II.
- Autoria dos Vereadores: Mauro Hélio
Lopes e Gilberto
Alexandre
de
Moraes

REQUERIMENTOS
APRESENTADOS EM
CONJUNTO
Nº07/2006 – Que requerem do

Executivo várias informações com relação ao cumprimento da Lei Municipal nº2.931/2005,
que disciplina o
atendimento bancário à população.
- Autoria dos Vereadores:
Luís
Especiato e Osmar
Pereira
de
Rezende
Nº10/2006 – Que requerem do
Executivo várias informações com relação
à
terceirização da
Merenda Escolar.
- Autoria dos Vereadores:
Luís
Especiato e José
Roberto Fávaro
Nº11/2006 – Que requerem do
Executivo para que
informe à Câmara
Municipal se o Banco Banespa efetua
pagamento de aluguel para a Prefeitura pelo espaço utilizado no Paço Municipal, qual o valor
e se existe contrato
de locação, especificar as cláusulas
contratuais.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes,
Osmar Pereira de
Rezende e Mauro
Hélio Lopes.
Nº12/2006 – Que requerem do
Executivo para que
informe à Câmara
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Municipal o que a
municipalidade tem
oferecido de ajuda à
Empresa Tresspol e
se existe alguma negociação envolvendo a Empresa e a
Prefeitura para a recuperação do prédio. Requerem, ainda, para que informem se a Prefeitura Municipal tem
condições de recuperar o prédio ou
oferecer novas instalações em um outro lugar.
- Autoria dos Vereadores:
José
Roberto Fávaro,
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre
de Moraes e
R i v e l i n o
Rodrigues.
Nº16/2006 – Que requerem do
Executivo para que
informe à Câmara
Municipal se a Prefeitura Municipal faz
a coleta do lixo
reciclável, se os
catadores são cadastrados e se a
Cooperativa dos
catadores de lixo já
está formada e registrada. Requerem,
ainda, para que informe se a Prefeitura exerce controle
sobre a atividade
que está sendo realizada sem nenhum
cuidado com as
questões de higiene,
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saúde e meio ambiente e em que estágio encontra-se o
projeto de instalação
do aterro sanitário
municipal.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes
e Claudir Aranda
da Silva.
Nº29/2006 – Que requerem do
Executivo informações sobre o Sr.
Adelson Mariano de
Brito, se o mesmo é
funcionário
do
CONSIRJ,
da
ADERJ ou da Secretaria Municipal
de Saúde e em caso
afirmativo, quais as
funções ou cargos
exercidos e a respectiva remuneração. Requerem, ainda, o nome dos médicos que trabalham
nos PSFs, no Pronto Socorro, no Posto de Saúde e
IPASM e a remuneração de cada um
destes médicos.
- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues, Osmar
Pereira
de
Rezende, Aracy de
Oliveira Murari
Cardozo, Mauro
Hélio
Lopes,
Claudir Aranda da
Silva, Gilberto Alexandre de Moraes.
Nº27/2006 – Que requerem do
Executivo informa-

ções sobre o Projeto Cidade Limpa, a
saber: prazo para
finalização, quantidade de equipes trab a l h a n d o ,
cronograma de atividades, valor arrecadado com a venda das madeiras em
2005 e 2006, entidades beneficiadas
com a arrecadação
da venda das madeiras, empresas que
adquiriram a madeira e finalmente, sobre a ocorrência ou
não de campanha
ou providência junto
à população para
colaborar mais com
a administração.
- Autoria dos Vereadores:
José
Roberto Fávaro,
Mauro
Hélio
Lopes, Gilberto
Alexandre
de
Moraes e Dr. Jorge Pêgolo.
Nº32/2006 – Que requerem do
Executivo para que
informe à Câmara
Municipal se o
Prefeito manterá a
posição anunciada
na imprensa falada
com relação à não
concessão de aumento salarial.. Sendo o salário base
atual de R$ 312,00
e a partir de abril o
salário mínimo de
R$ 350,00, requerem, para que informe se o piso salari-

al do funcionalismo
público inferior ao
salário mínimo é legal e se o Executivo
analisa os riscos de
greve, caso o aumento não seja concedido.
- Autoria dos Vereadores:
Jediel
Zacarias, José
Roberto Fávaro e
Dr. Jorge Pêgolo.
Nº51/2006 – Considerando o levantamento efetuado
na gestão anterior
com relação à dividas de ISSQN das
Instituições financeiras para com a
municipalidade, requerem do Executivo, para que informe
à Câmara Municipal
qual o montante apurado, quem são os
devedores e quais
os respectivos valores. Requerem, ainda, para que informe qual a providência tomada pela atual administração
para receber esses
valores e se essas
instituições tiveram
seus débitos incluídos na divida ativa.
- Autoria dos Vereadores:
Luís
Especiato, Gilberto
Alexandre
de
Moraes e Jorge
Pêgolo.
Nº52/2006 – Que requerem do
Executivo para que
informe à Câmara

Municipal como está
o estudo do novo
Plano de Cargos,
Carreiras e Salários
do Funcionalismo
Público Municipal
de Jales e se ainda
não terminou o estudo, qual a previsão
para tal conclusão.
- Autoria dos Vereadores:
Luis
Especiato, Osmar
Pereira
de
Rezende, Gilberto
Alexandre
de
Moraes, Claudir
Aranda da Silva,
Jediel Zacarias,
Rivelino Rodrigues
e Mauro Hélio
Lopes.
Nº70/2006 – Que requerem do
Executivo para que
informe à Câmara
Municipal qual é a
empresa fornecedora de cartucho/toner
de impressoras para
a Prefeitura Municipal, o valor gasto no
ano de 2005 e a firma vencedora da licitação em 2005.
Requerem, ainda,
para que informe se
os cartuchos são
o r i g i n a i s ,
remanufaturados ou
genéricos, se houve
licitação para aquisição de cartuchos
em 2006 e o preço
pago pela administração por cada tipo
de cartucho. Requerem, finalmente, se
as empresas forne-

cedoras de cartuchos estão com os
documentos regularizados e se fornecem cópias de CND
municipal, federal,
Certidão do FGTS e
da Previdência.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes
e Aracy de Oliveira
Murari Cardozo.
Nº71/2006 – Que requerem do
Executivo para que
informe à Câmara
Municipal se a Prefeitura Municipal
tem convênio firmado com a Associação Beneficente
Monte Sião, se há
repasses de recursos
da
municipalidade para
esta entidade e se a
mesma é integrante
de algum Conselho
Municipal. Requerem, ainda, para
que informe qual o
motivo da entidade
ter tido seu pedido
negado no Conselho
de Assistência Social na gestão do Prefeito Rato para a celebração de convênio com a Febem.
Requerem, finalmente, o encaminhamento de cópia
das atas de celebração de convênio das
entidades sociais
com órgãos públicos, no período de
1997 a 2000.
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- Autoria dos Vereadores: Osmar Pereira de Rezende e
José
Roberto
Fávaro.
Nº76/2006 – Que requerem do
Executivo para que
informe à Câmara
Municipal qual o
montante arrecadado com a Taxa de
Iluminação no período de janeiro a junho de 2006 e onde
tal recurso está sendo aplicado. Requerem, ainda, para
que informe quais
as prioridades do
Executivo para investimento com tais
recursos, sobre a
arrecadação no ano
de 2005 e quanto foi
aplicado na iluminação pública.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes,
Claudir Aranda da
Silva e José
Roberto Fávaro.
Nº77/2006 – Que requerem do
Executivo para que
informe à Câmara
Municipal quanto foi
gasto pela Prefeitura Municipal nas reformas das praças
públicas no primeiro semestre de
2005, qual empresa
prestou serviços e
forneceu produtos e
quais praças foram
reformadas. Requerem, ainda, informa— 70 —

ções sobre o quanto foi gasto nas
obras das Praças
Euphly Jalles e João
Mariano de Freitas e
quem realizou as
obras de jardinagens. Requerem, finalmente, para que
informe, quais os
produtos comprados
pela Prefeitura para
as reformas das praças públicas no ano
de 2005.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes,
José
Roberto
Fávaro e Rivelino
Rodrigues.
Nº87/2006 – Que requer do Executivo várias informações sobre o
Conselho Municipal
dos
Direitos da
Criança e do Adolescente, no que se
refere à sua eleição,
posse, repasses e
gastos.
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
Nº 89/2006 – Que
requerem do Executivo do Município de Pontalinda
várias informações à
respeito da Associação Regional Educacional e de Defesa da Cidadania –
“A Rede da Cidadania”, com sede
àquela cidade, tais
como situação

cadastral, quadro
diretor, reconhecimento de utilidade
pública e se há vínculo com a referida
Prefeitura.
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
Nº107/2006 – Que requerem do
Executivo a informação de quando se
iniciará a reforma e
ampliação do Pronto Socorro Municipal.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes
e Mauro Hélio
Lopes
Nº105/2006 – Que requerem do
Executivo para que
informem à Câmara
Municipal se há negociações com a
empresa concessionária do serviço de
transporte coletivo
urbano, Viação São
José, na tentativa de
prestar um bom serviço aos usuários;
se o Executivo tomou
medidas judiciais ou
administrativas contra a empresa; se a
empresa solicitou
audiência, reunião
ou qualquer outro
meio de entendimento para acordar
os interesses das
partes e se, em caso
de rompimento unilateral do contrato
por iniciativa da Ad-

ministração Municipal, poderá esta ter
que indenizar por
quebra de contrato.
- Autoria dos Vereadores:
Jediel
Zacarias, Luís
Especiato e Osmar
Pereira
de
Rezende e subscrito pelos demais Vereadores à Câmara
Municipal.
Nº106/2006 – Que requerem do
Executivo várias informações sobre a
instituição “A Rede
da Cidadania”; sua
participação no
Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente; sobre a existência de convênio
com
a
municipalidade; sobre a pertinência da
participação da
mesma junto ao
CMDCA e que providências estão sendo tomadas para sanar esta irregularidade.
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
Nº109/2006 – Que requerem do
Executivo várias informações à respeito da Senhora Ana
Rosa
Gouvêa
Toressi, tais como
se a mesma é funcionária
do
CONSIRJ,
da
ADERJ ou da Se-

cretaria Municipal
de Saúde de Jales;
em caso afirmativo,
qual a função e cargo exercidos, remuneração, endereço
residencial e eleitoral; se o esposo da
mesma, Sr. Franco
Toressi, desempenha alguma função/
atividade na atual
administração e
qual a função/atividade e sua respectiva remuneração.
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
Nº111/2006 – Que requerem do
Presidente da Câmara Municipal, a
constituição de uma
Comissão Especial
de Inquérito – CEI,
para apurar eventuais irregularidades
na administração
pública municipal Poder Executivo, no
ano de 2005, nos
períodos especialmente compreendidos nos meses de
março, abril e maio,
relativo às reformas,
consertos, adaptações, podas e plantio de mudas nas
praças públicas de
Jales.
-Autoria dos Vereadores Dr. Jorge
Pêgolo, Jediel
Zacarias, José
Roberto Fávaro,
Gilberto Alexandre
de Moraes e Mauro

Hélio Lopes
Nº119/2006 – Que requerem do
Sr. Anísio Martins
Ferreira Filho, presidente da ADERJ,
informações à respeito de quais são
os equipamentos
médicos disponíveis
em cada PSF;
quantas visitas médicas domiciliares
são realizadas mensalmente; se os
PSF’s possuem os
mesmos equipamentos médicos e se
está faltando equipamento/aparelho nos
PSF’s.
-Autoria dos Vereadores Mauro Hélio
Lopes e Gilberto
Alexandre
de
Moraes.

MOÇÕES
APRESENTADAS EM
CONJUNTO
Aplausos nº01/2006 – Ao
Ilustríssimo Senhor
Jeferson
Luis
Garbiati Falchi, pela
sua brilhante conquista obtendo a primeira colocação na
corrida pedestre realizada no Festival
Esportivo do Clube
do Ipê/SMECT.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes
e Osmar Pereira de
Rezende
Pesar nº02/2006 – Pelo faleci— 71 —

mento
de
Massanobu Rui
Okuma, Prefeito
Municipal
de
Fernandópolis.
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
Aplausos nº07/2006 – Ao
Ilustríssimo Senhor
Sedeval Nardoque,
pelas matérias
publicadas na imprensa local sobre a
verdadeira história
do laudêmio implantada na cidade de
Jales.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes
e Aracy de Oliveira
Murari Cardozo.
Pesar nº09/2006 – Pelo falecimento de Antonio
Vialle Sobrinho.
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
Aplausos nº13/2006 – À Maroca
Doces, pelo lançamento da Pipoca de
Milho Diet Maroca,
já autorizada pelo
Ministério da Saúde.
- Autoria dos Vereadores: Osmar Pereira de Rezende e
Jediel Zacarias
Aplausos nº14/2006 – Ao
Ilustríssimo Senhor
Genésio Mendes
Seixas, pelo lançamento do livro “Memórias de Jales –
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Até a instalação da
Comarca”, ocorrido
no dia 12 de abril de
2006, no Centro
Cultural Dr. Edilio
Ridolfo.
- Autoria dos Vereadores: Osmar Pereira de Rezende,
Luís Especiato,
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo,
Jediel Zacarias e
subscrita pelos demais Vereadores à
Câmara Municipal.
Aplausos nº28/2006 – Ao Grupo
Venturini e Família,
pelo cinqüentenário
de existência da
empresa.
- Autoria dos Vereadores: Osmar Pereira de Rezende e
Jediel Zacarias,
subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara Municipal.
Aplausos nº29/2006 – Ao
Ilustríssimo Senhor
José
Devanir
Rodrigues, Provedor
da Santa Casa de
Misericórdia de
Jales, aos Diretores,
ao Corpo Clínico e
demais funcionários, pelos excelentes
serviços prestados à
nossa comunidade,
bem como a ampliação dos horários
de visitação aos internados..
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Ale-

xandre de Moraes
e Mauro Hélio
Lopes, subscrita
pelos demais Vereadores à Câmara
Municipal de Jales.
Aplausos nº30/2006 – Ao Secretário Municipal de
Esportes, Cultura e
Turismo, Irineu
Rodrigues de Carvalho, ao Chefe da
Delegação, Ademir
Molina, ao Encarregado da Delegação,
João Roberto da
Rocha, demais servidores da SMECT e
integrantes da Delegação Jalesense
dos Jogos Regionais de 2006, manifestando-lhes os
mais calorosos
APLAUSOS pela excelente participação
nos Jogos Regionais de 2006, realizado na cidade de
Votuporanga.
- Autoria dos Vereadores: Aracy de Oliveira
Murari
Cardozo e Gilberto Alexandre de
Moraes, subscrita
pelos demais Vereadores à Câmara
Municipal.
Aplausos nº33/2006 – À Secretaria Municipal de
Educação, pela realização do II Encontro de Educadores de Jales e Região.
- Autoria dos Verea-

dores: Aracy de
Oliveira Murari
Cardozo, Luís
Especiato, Osmar
Pereira
de
Rezende e Rivelino
Rodrigues, subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara Municipal.
Aplausos nº34/2006 – À Sabesp,
Divisão e Jales, pela
realização da XIII
Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho –
SIPAT 2006 – ocorrida no período de
07 a 11 de agosto de
2006.
- Autoria dos Vereadores:
Jediel
Zacarias e Rivelino
Rodrigues
Pesar nº37/2006 – Pelo falecimento de Ednei
Miranda.
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
Pesar nº38/2006 – Pelo falecimento de Setuo
Suetugo.
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
Pesar nº42/2006 – Pelo falecimento de Vicência
Calderone Guisso.
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
Pesar nº44/2006 – Pelo falecimento
de

Therezinha Salette
Bruno Lopes.
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
Aplausos Nº46/2006 – À E.E. Dr.
Euphly Jalles, pela
conquista do 1º lugar – categoria Ensino Médio – no concurso
“José
Bonifácio, um homem à frente de seu
tempo”, promovido
pela Secretaria Estadual de Educação.
- Autoria dos Vereadores Aracy de Oliveira
Murari
Cardozo e Osmar
Pereira
de
Rezende.
Aplausos Nº49/2006 – À Associação Cultural e Esportiva
Nipo
Jalesense,
ao
Ilustríssimo Senhor
Marcos Hideyoshi
Kitayama, presidente
do
Nipo
Jalesense, aos
organizadores e à
colônia japonesa,
pela realização da
40ª Festa da Lanterna – Bon Odori.
- Autoria dos Vereadores: Aracy de Oliveira
Murari
Cardozo e Jediel
Zacarias
Apoio nº51/2006 – Ao Sindicato dos
Bancários da Região
de Jales, pela justa
campanha de reposição salarial.

- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
Aplausos nº54/2006 – Ao Senhor
Aparecido Valentim
Dutra da Silva, presidente de honra da
A.A. Novo Pontal, à
diretoria, jogadores
e torcedores, pelos
35 anos de atividades da Associação
Atlética Novo Pontal
- Autoria dos Vereadores:
Jediel
Zacarias, Gilberto
Alexandre
de
Moraes e Dr. Jorge Pêgolo.
Aplausos nº55/2006 – À Agromec
e à Escola Municipal Jacira de Carvalho da Silva, pela realização do Concurso de Redação que
destacou a importância do correto
manejo dos defensivos agrícolas para o
bem da saúde humana e do meio ambiente.
- Autoria dos Vereadores:
Jediel
Zacarias e Claudir
Aranda da Silva
Aplausos nº56/2006 – À Associação Comunitária
Moriah, pela realização do II Festival
Criança
Feliz,
ocorrido no dia 12
de outubro de 2006.
- Autoria dos Vereadores: Dr. Jorge
Pêgolo, Mauro Hé— 73 —

lio Lopes, Gilberto
Alexandre
de
Moraes, Jediel
Zacarias, José
Roberto Favaro e
Claudir Aranda da
Silva.
Aplausos nº65/2006 – À SABESP
– Divisão de Jales,
pela conquista do
certificado “ISO
9001 – Sistema de
Gerenciamento da
Qualidade da Organização e ISO
18001 – Segurança
e
Saúde
Ocupacional”
- Autoria dos Vereadores:
Jediel
Zacarias, Rivelino
Rodrigues, Gilberto Alexandre de
Moraes e Osmar
Pereira
de
Rezende, subscrita
pelos demais vereadores à Câmara
Municipal.
Pesar nº71/2006 – À família de
Benito di Paula de
Oliveira Turaza.
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.

EMENDAS ÀS
DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA
O EXERCÍCIO DE 2.007
APRESENTADAS EM
CONJUNTO
Modificativa nº33/2006 – Aumento da dotação orçamentária destinada
ao Programa de
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Manutenção, Educação e Preservação Ambiental.
- Autoria dos Vereadores:
Jediel
Zacarias, Jorge
Pêgolo e José
Roberto Fávaro.
Modificativa nº34/2006 – Aumento da dotação orçamentária destinada
ao Programa de
Apoio Financeiro a
Estudante do Ensino
Profissionalizante/
Artístico.
- Autoria dos Vereadores:
Jediel
Zacarias, Jorge
Pêgolo e José
Roberto Fávaro.
Modificativa nº35/2006 – Aumento da dotação orçamentária destinada
ao Programa de
construções de pontes em estradas
vicinais.
- Autoria dos Vereadores:
Jediel
Zacarias, Jorge
Pêgolo e José
Roberto Fávaro.

EMENDAS AO PROJETO
DE LEI ORÇAMENTÁRIA/
2.007 APRESENTADAS
EM CONJUNTO
Modificativa nº56/2006 – Redução
para o limite de dez
por cento da despesa total fixada para
abertura de créditos
adicionais, no curso
da execução orçamentária de 2007.

- Autoria dos Vereadores:
Luis
Especiato, Claudir
Aranda da Silva e
José
Roberto
Favaro
Modificativa nº58/2006 – Aumento da dotação orçamentária destinada
ao reajuste dos vencimentos e vantagens fixas do Pessoal Civil da Administração Pública Municipal.
- Aumento da dotação orçamentária
destinada à Secretaria Municipal da
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.
- Aumento da dotação orçamentária
destinada ao Fundo
Municipal de Bombeiros.
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.

PROJETOS
APRESENTADOS EM
CONJUNTO
P.L. nº28/2006 - Que autoriza o
Poder Executivo a
incluir no currículo
do Ensino Fundamental, Ciclo I, a crítica da violência doméstica e da discriminação de raça,
gênero, orientação
sexual, origem ou
etnia.
Autógrafo nº27/2006
Lei nº3.010/2006

Autoria dos Vereadores Aracy de Oliveira
Murari
Cardozo e Luís
Especiato.

Autógrafo nº98/2006
Lei nº3.080/2006.
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.

P.L. nº29/2006 – Que denomina
ruas do II Parque
Comercial e Industrial de Jales (Marginal
Áureo
Fernandes Faria,
Avenida
João
Amadeu,
Rua
Eduardo Luiz Rosa,
Rua Juventino Cardoso, Rua Geraldo
Bernine,
Rua
Alfredo de Oliveira
Gonçalves, Rua Júlio Iglesias Osório,
Avenida Fausto
Abra, Rua Francisco Maximiano, Rua
Waldir Lopes, Rua
Luiz Amadeu, Rua
Pedro Colavitte, Rua
Sílvio Alves Balbino,
Rua Dercílio Joaquim de Carvalho,
Rua João Inácio dos
Santos, Rua Pedro
Modesto Andreo
Padilha e Rua
F i o r a v a n t e
Meneguezzi)
Autógrafo nº28/2006
Lei nº3.011/2006.
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.

P.L. nº128/2006 – Que denomina
ruas do Conjunto
Habitacional Dr.
P e d r o
Nogueira.(Avenida
Vitória Brasil, Ruas
Dirce Reis, Aspásia,
Pontalinda, Estrela
D ’ O e s t e ,
Paranapuã, Santa
Albertina, Santa
Salete, São Francisco, Urânia e Palmeira D’Oeste)
Autógrafo nº113/2006
Lei nº3.092/2006
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
.
P.L. nº130/2006 - Que denomina
a Área Verde do
Sistema de Lazer do
C o n j u n t o
Habitacional José
Antônio Caparroz
Bogaz II – JACB II
e dá outras providências. (Área Verde do Sistema de
Lazer do Conjunto
Habitacional José
Antônio Caparroz
Bogaz II – JACB II
Lídia Martins Barbosa)
Autógrafo nº121/2006
Lei nº3.100/2006
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.

P.L. nº108/2006 – Que declara de
utilidade pública a
Associação de Voluntários de Combate ao Câncer –
AVCC – Região de
Jales.

positivos da Lei Municipal nº2949/2005,
de 22 de agosto de
2005.
- Em tramitação
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
P.L. nº145/2006 - Que cria o Programa de Prevenção e Controle do
Diabetes e da Anemia nas crianças e
adolescentes matriculados nas creches
e demais estabelecimentos da rede pública municipal e dá
outras providências.
Autógrafo nº135/2006
Lei nº3.115/2006
Autoria dos Vereadores
Luis
Especiato e Jediel
Zacarias.
P.L. nº158/2006 – Que cria o Programa de isenção
do pagamento de taxas de inscrição
para Processo Seletivo ou Concurso
Público Municipal
aos que comprovarem, com documentação, doação de
sangue no mesmo
ano, em Hospitais
ou Postos de Saúde
Pública e também
aos que forem doadores de órgãos.
- Arquivado
Autoria dos Vereadores:
Luis
Especiato e Mauro
Hélio Lopes

P.L. nº132/2006 – Que altera dis— 75 —

P.L. nº159/2006 – Que autoriza o
Poder Executivo a
fornecer combustível aos munícipes,
que não conseguirem vaga através do
transporte gratuito
fornecido pelo setor
de ambulância da
Prefeitura Municipal,
destinado a tratamento médico em
hospitais localizados
fora do município e
dá outras providências.
- Arquivado
Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes
e Mauro Hélio
Lopes
P.L. nº179/2006 - Que dispõe sobre a apresentação
da carteira de vacinação para matrícula dos alunos na
Rede Municipal de
Ensino e dá outras
providências.
Autógrafo nº163/2006
Lei nº3.142/2006
Autoria dos Vereadores Mauro Hélio
Lopes e Jediel
Zacarias.
P.L. nº180/2006 - Que institui norma para afixação de
placas destinadas a
publicidade de obras
públicas municipais
e dá outras providências
Autógrafo nº164/2006
Lei nº3.143/2006
Autoria dos Vereadores
Claudir
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Aranda da Silva,
Gilberto Alexandre
de Moraes, Mauro
Hélio Lopes, Jediel
Zacarias, Dr. Jorge
Pêgolo e José
Roberto Favaro.
P.D. Legislativo nº01/2006 – Que
concede a Medalha
XV de Abril. (Dr.
Sebastião Biasi)
Decreto Legislativo
nº189/2006
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
(Indicação do Vereador Osmar Pereira
de Rezende)
P.D.Legislativo nº02/2006 – Que
concede a Medalha
XV de Abril. (Carlos
Toshiro Sakashita)
Decreto Legislativo
nº190/2006
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
(Indicação do Vereador Claudir Aranda
da Silva)
P.D.Legislativo nº03/2006 – Que
concede a Medalha
XV
de
Abril.
(Sedeval Nardoque)
Decreto Legislativo
nº191/2006
- Autoria dos Vereadores:
Luis
Especiato, Rivelino
Rodrigues, Mauro
Hélio
Lopes,
Osmar Pereira de
Rezende, Aracy de
Oliveira Murari
Cardozo, Claudir

Aranda da Silva,
Gilberto Alexandre
de Moraes e José
Roberto Favaro.
(Indicação do Vereador Luís Especiato)
P.D.Legislativo º04/2006 – Que
concede a Medalha
XV de Abril. (Pérola
Maria Fonseca Cardoso)
Decreto Legislativo
nº192/2006
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
(Indicação do Vereador Gilberto Alexandre de Moraes)
P.D.Legislativo nº05/2006 – Que
concede a Medalha
XV de Abril. (Ana
Maria
Saura
Rodrigues)
Decreto Legislativo
nº193/2006
- Autoria dos Vereadores à Câmara
Municipal.
(Indicação do Vereador José Roberto
Fávaro)
P. Resolução nº03/2006 – Que altera dispositivos do
Regimento Interno
da Câmara Municipal de Jales.
Resolução nº03/2006
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes,
R i v e l i n o
Rodrigues, Mauro
Hélio Lopes, Luís
Especiato, Aracy
de Oliveira Murari

Cardozo, Osmar
Pereira
de
Rezende e Claudir
Aranda da Silva.
P. Resolução nº05/2006 – Que
denomina a sala de
reuniões e os espaços anexos ao Plenário “Presidente
Tancredo Neves” da
Câmara Municipal
de Jales. (Sala de
reuniões Vereador
“Jairo de Mattos
Azevedo” e Espaços
Vereadores “João
José Gonçalves dos
Santos e Dirceu
G o n ç a l v e s
Rezende”)
Resolução nº05/2006
- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues, Aracy
de Oliveira Murari
Cardozo, Jediel
Zacarias, Claudir
Aranda da Silva,
José
Roberto
Favaro, Mauro Hélio Lopes, Luis
Especiato, Osmar
Pereira
de
Rezende e Gilberto Alexandre de
Moraes.
Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº04/2005 –
Que
veda
a
investidura em cargo em comissão ou
função de confiança
de parentes na Administração Pública,
Direta, Indireta ou
Fundacional no Município de Jales.

Emenda à Lei Orgânica nº20/2006
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Alexandre de Moraes,
Luis Especiato,
Mauro
Hélio
Lopes, Osmar Pereira de Rezende,
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo,
Claudir Aranda da
Silva e Rivelino
Rodrigues.
Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº01/2006 –
Que altera a redação do inciso XXVI
do Artigo 55 da Lei
Orgânica do Município, dispondo sobre
a obrigatoriedade
de fornecimento ao
Legislativo de relatório mensal contendo
o valor total arrecadado com a Contribuição de Iluminação Pública – CIP e
sua aplicação.
Emenda à Lei Orgânica nº21/2006
- Autoria dos Vereadores: Aracy de Oliveira
Murari
Cardozo, Osmar
Pereira
de
Rezende, Gilberto
Alexandre
de
Moraes,
Luis
Especiato, Mauro
Hélio
Lopes,
Claudir Aranda da
Silva, Rivelino
Rodrigues e Jediel
Zacarias.

PROJETOS ORIUNDOS
DO PODER EXECUTIVO
PROJETOS DE LEI
APROVADOS
Nº01/2006 – Que autoriza o Poder Executivo desenvolver ações e
aporte
de
contrapartida municipal
para
implementar o programa Carta de Crédito – Recursos
FGTS na modalidade produção de unid a d e s
habitacionais, operações coletivas, regulamentado pela
Resolução do Conselho Curador do
FGTS nº291/98, com
as alterações da
Resolução nº460/
2004, de 14/12/
2004, publicado no
D.O.U. em 20/12/
2004 e Instruções
Normativas do Ministério das cidades.
Autógrafo nº01/2006
Lei nº2.987/2006
Nº02/2006 – Que altera a Lei
nº2.876, de 06 de
abril de 2005, que
dispõe sobre autorização para o Poder
Executivo a contratar financiamento
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES,
através do Banco do
Brasil S/A, na quali— 77 —

dade de mandatário,
a oferecer garantias
e dá outras providências.
Autógrafo nº02/2006
Lei nº2.986/2006
Nº03/2006 – Que altera a redação do Artigo 2º da
Lei nº2.961, de 05
de outubro de 2005,
que autoriza o Poder
Executivo Municipal
a assinar Termo de
Aditamento ao Convênio celebrado
com a Associação
Anti-Alcoólica de
Jales.
Autógrafo nº03/2006
Lei nº3.005/2006
Nº07/2006 – Que autoriza o Poder Executivo, através da Administração Direta, a celebrar convênio com a
FAI Jr. para a implantação do Programa de Estágio
para a concessão
de oportunidade de
estágio para estudantes de cursos de
nível superior e dá
outras providências.
Autógrafo nº04/2006
Lei nº3.006/2006
Nº08/2006 – Que abre crédito adicional especial no
orçamento corrente.
Autógrafo nº05/2006
Lei nº2.988/2006
Nº09/2006 – Que abre crédito adicional especial no
orçamento corrente.
Autógrafo nº06/2006
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Lei nº2.989/2006
Nº10/2006 – Que abre crédito adicional especial no
orçamento corrente.
Autógrafo nº07/2006
Lei nº2.990/2006
Nº11/2006 – Que abre crédito adicional especial no
orçamento corrente.
Autógrafo nº08/2006
Lei nº2.991/2006
Nº12/2006 – Que abre crédito adicional especial no
orçamento corrente.
Autógrafo nº09/2006
Lei nº2.992/2006
Nº13/2006 – Que abre crédito adicional especial no
orçamento corrente.
Autógrafo nº10/2006
Lei nº2.993/2006
Nº14/2006 – Que abre crédito adicional especial no
orçamento corrente.
Autógrafo nº11/2006
Lei nº2.994/2006
Nº15/2006 – Que abre crédito adicional especial no
orçamento corrente.
Autógrafo nº12/2006
Lei nº2.995/2006
Nº16/2006 – Que abre crédito adicional especial no
orçamento corrente.
Autógrafo nº13/2006
Lei nº2.996/2006
Nº17/2006 – Que abre crédito adicional especial no
orçamento corrente.
Autógrafo nº14/2006
Lei nº2.997/2006

Nº18/2006 – Que abre crédito adicional especial no
orçamento corrente.
Autógrafo nº15/2006
Lei nº2.998/2006
Nº19/2006 – Que abre crédito adicional especial no
orçamento corrente.
Autógrafo nº16/2006
Lei nº2.999/2006
Nº20/2006 – Que abre crédito adicional especial no
orçamento corrente.
Autógrafo nº17/2006
Lei nº3.000/2006
Nº21/2006 – Que abre crédito adicional especial no
orçamento corrente.
Autógrafo nº182006
Lei nº3.001/2006
Nº22/2006 – Que abre crédito adicional especial no
orçamento corrente.
Autógrafo nº19/2006
Lei nº3.002/2006
Nº23/2006 – Que abre crédito adicional especial no
orçamento corrente.
Autógrafo nº20/2006
Lei nº3.003/2006
Nº24/2006 – Que abre crédito adicional especial no
orçamento corrente.
Autógrafo nº21/2006
Lei nº3.004/2006
Nº25/2006 – Que dá nova disciplina à Política de
Fomento ao Desenvolvimento Econômico do Município de
Jales e dá outras
providências.

Autógrafo nº181/2006
Lei nº3.162/2006
Nº26/2006 – Que autoriza o Poder Executivo Municipal de Jales a assinar Convênio com
o Centro de Convivência dos Idosos
da cidade de Jales
– CCI.
Autógrafo nº23/2006
Lei nº3.007/2006
Nº27/2006 – Que autoriza o Município de Jales a firmar convênio com a
CDHU – Companhia
de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo.
Autógrafo nº24/2006
Lei nº3.008/2006
Nº38/2006 – Que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante Dação em
Pagamento ou Concorrência a Terceiros, área de terra
urbana pertencente
à Municipalidade.
Autógrafo nº69/2006
Lei nº3.054/2006
Nº39/2006 – Que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante Dação em
Pagamento ou Concorrência a Terceiros, área de terra
urbana pertencente
à Municipalidade.
Autógrafo nº52/2006
Lei nº3.036/2006

Nº40/2006 – Que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante Dação em
Pagamento ou Concorrência a Terceiros, área de terra
urbana pertencente
à Municipalidade.
Autógrafo nº53/2006
Lei nº3.037/2006
Nº43/2006 – Que mantém a criação e dá nova disciplina às atribuições
e funcionamento da
Procuradoria Geral
do Município de
Jales e dá outras
providências.
Autógrafo nº70/2006
Lei nº3.053/2006
Nº44/2006 – Que cria o Conselho
Municipal de Cultura de Jales – CMCJ
e dá outras providências.
Autógrafo nº72/2006
Lei nº3.055/2006
Nº47/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios
com a Secretaria de
Estado de Turismo.
Autógrafo nº31/2006
Lei nº3.029/2006
Nº48/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
social à Casa da
Criança de Jales,
mediante convênio.
Autógrafo nº32/2006
Lei nº3.013/2006
Nº49/2006 – Que autoriza o Po-

der Executivo a conceder subvenção
social ao Lar dos
Velhinhos
São
Vicente de Paulo de
Jales, mediante convênio.
Autógrafo nº33/2006
Lei nº3.014/2006
Nº50/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
social à SACRA –
S o c i e d a d e
Assistencial e Cultural da Região da Alta
Araraquarense de
Jales, mediante convênio.
Autógrafo nº34/2006
Lei nº3.015/2006
Nº51/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
social ao Núcleo de
Formação Profissional “Anísio Martins
Ferreira” de Jales,
mediante convênio.
Autógrafo nº35/2006
Lei nº3.016/2006
Nº52/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
social ao Lar Transitório São Francisco de Assis de
Jales, mediante convênio.
Autógrafo nº36/2006
Lei nº3.017/2006
Nº53/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
social ao Grupo Es— 79 —

pírita Adolfo Bezerra de Menezes e ao
Grupo Amigos da
Paz de Jales, mediante convênio.
Autógrafo nº37/2006
Lei nº3.018/2006
Nº54/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
social à Instituição
Beneficente
“ B e n e d i t a
Fernandes – Casa
da Sopa”, mediante
convênio.
Autógrafo nº38/2006
Lei nº3.019/2006
Nº55/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
social à Sociedade
Espírita e Albergue
Noturno “Allan
Kardec” de Jales,
mediante convênio.
Autógrafo nº39/2006
Lei nº3.020/2006
Nº56/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
social ao Grupo
União Espírita Caminho da Esperança de Jales, mediante convênio.
Autógrafo nº40/2006
Lei nº3.026/2006
Nº57/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
social à Associação
Projeto Sol Nascente de Jales, mediante convênio.
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Autógrafo nº41/2006
Lei nº3.028/2006
Nº58/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
social ao Grupo
União Espírita Casa
do Caminho de
Jales, mediante convênio.
Autógrafo nº42/2006
Lei nº3.027/2006
Nº59/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
social à Santa Casa
de Misericórdia de
Jales, mediante convênio.
Autógrafo nº43/2006
Lei nº3.025/2006
Nº60/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
social à Associação
Beneficente Educacional Evangélica
Monte Sião de
Jales, mediante convênio.
Autógrafo nº44/2006
Lei nº3.024/2006
Nº61/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
social ao Grupo Espírita Beneficente
Maria Dolores de
Jales, mediante convênio.
Autógrafo nº45/2006
Lei nº3.023/2006
Nº62/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a fir-

mar convênio com a
APAE – Associação
de Pais e Amigos
dos Excepcionais de
Jales.
Autógrafo nº46/2006
Lei nº3.021/2006
Nº63/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
social à Associação
Espírita
Chico
Xavier de Jales, mediante convênio.
Autógrafo nº47/2006
Lei nº3.022/2006
Nº64/2006 – Que
abre crédito adicional suplementar, no
orçamento corrente.
Autógrafo nº48/2006
Lei nº3.030/2006
Nº65/2006 – Que dispõe sobre o
pregão a que se refere a Lei Federal
nº10.520, de 17 de
julho de 2002, no
âmbito do Município
de Jales e dá providências correlatas.
Autógrafo nº54/2006
Lei nº3.033/2006
Nº66/2006 – Que dispõe sobre
autorização para
celebração de convênio com a Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo – SABESP e dá
outras providências.
Autógrafo nº61/2006
Lei nº3.041/2006
Nº67/2006 – Que autoriza o Po-

der Executivo do
Município de Jales a
aceitar proposta de
pagamento parcelado formulada nos
Autos da Ação Popular nº339/1992,
em trâmite pela 3ª
Vara da Comarca de
Jales.
Autógrafo nº55/2006
Lei nº3.034/2006
Nº68/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a
Associação de
Apoio à Criança e
ao Adolescente de
Jales – AACAJ.
Autógrafo nº50/2006
Lei nº3.032/2006
Nº70/2006 – Que autoriza a Prefeitura Municipal de
Jales a receber recursos financeiros a
fundo perdido, mediante a celebração
de convênio com o
Governo do Estado
de São Paulo, através da Secretaria de
Estado da Habitação.
Autógrafo nº56/2006
Lei nº3.038/2006

Nº73/2006 – Que estabelece as
diretrizes a serem
observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2007 e dá
outras providências.
Autógrafo nº122/2006
Lei nº3.103/2006
Nº74/2006 – Que altera dispositivo da Lei Municipal
nº2.820, de 29 de
abril de 2004.
Autógrafo nº66/2006
Lei nº3.048/2006
Nº80/2006 – Que concede abono
incorporado aos
servidores públicos
municipais.
Autógrafo nº62/2006
Lei nº3.045/2006
Nº81/2006 – Que concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais.
Autógrafo nº63/2006
Lei nº3.046/2006

Nº71/2006 – Que abre crédito adicional especial, no
orçamento corrente.
Autógrafo nº57/2006
Lei nº3.039/2006

Nº82/2006 – Que estende a servidores efetivos do
quadro de pessoal
do município de
Jales a cesta básica de alimentos instituída pela Lei Municipal nº2.908, de
08 de junho de 2005.
Autógrafo nº64/2006
Lei nº3.047/2006

Nº72/2006 – Que abre crédito adicional especial, no
orçamento corrente.
Autógrafo nº58/2006
Lei nº3.040/2006

Nº83/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com
o Centro Estadual
de
Educação

Tecnológica Paula
Souza – CEETPS.
Autógrafo nº65/2006
Lei nº3.044/2006
Nº84/2006 – Que altera a redação do Artigo 1º,
caput, da Lei
nº3.020, de 11 de
abril de 2006, que
autoriza o Poder
Executivo Municipal
a conceder subvenção social à Sociedade Espírita e Albergue Noturno
“Allan Kardec” de
Jales.
Autógrafo nº74/2006
Lei nº3.052/2006
Nº85/2006 – Que desafeta área e
dá outras providências.
Autógrafo nº78/2006
Lei nº3.059/2006
Nº86/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a
Associação Comunitária de Iniciação
Esportiva JACB –
ACIE.
Autógrafo nº79/2006
Lei nº3.060/2006
Nº87/2006 – Que autoriza a celebração de convênio
com a Secretaria
Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo,
para construção do
Centro de Convivência da Terceira Idade – CCTI, no Município de Jales.
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Autógrafo nº67/2006
Lei nº3.049/2006
Nº88/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a celebrar Acordo de
Cooperação com a
Fundação para o
Desenvolvimento da
Educação – FDE,
objetivando ampliar
a atuação do Programa Escola da
Família – Desenvolvimento de uma Cultura de Paz no Estado de São Paulo.
Autógrafo nº80/2006
Lei nº3.061/2006
Nº89/2006 – Que autoriza o Município de Jales a firmar convênio com a
Associação Comercial e Empresarial de
Jales – ACE e dá
outras providências.
Autógrafo nº87/2006
Lei nº3.069/2006
Nº90/2006 – Que institui o PCM –
Programa Comunitário de Melhoramentos.
Autógrafo nº81/2006
Lei nº3.062/2006
Nº91/2006 – Que abre crédito adicional especial, no
orçamento corrente.
Autógrafo nº68/2006
Lei nº3.050/2006
Nº92/2006 – Que abre crédito adicional especial, no
orçamento corrente.
Autógrafo nº73/2006
Lei nº3.051/2006
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Nº93/2006 – Que dispõe sobre o
acondicionamento,
a coleta, o tratamento, o transporte e a
destinação final dos
resíduos do serviço
de saúde.
Autógrafo nº88/2006
Lei nº3.070/2006
Nº94/2006 – Que autoriza o Município de Jales a
participar da criação
e integração do
C o n s ó r c i o
Intermunicipal Terras
do Sol e dá outras
providências.
Autógrafo nº89/2006
Lei nº3.071/2006
Nº95/2006 – Que concede auxilio
financeiro à Santa
Casa de Misericórdia de Jales.
Autógrafo nº82/2006
Lei nº3.063/2006
Nº96/2006 – Que autoriza o Município de Jales a
constituir, através do
C o n s ó r c i o
Intermunicipal Terras
do Sol, a Agência de
Desenvolvimento e
Cooperação Regional Terras do Sol e
dá outras providências.
Autógrafo nº90/
2006
L e i
nº3.072/2006
Nº97/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a
Associação Comunitária Moriah de
Jales.

Autógrafo nº91/2006
Lei nº3.073/2006
Nº98/2006 – Que revoga a Lei
nº2.570, de 05 de
abril de 2001.
Autógrafo nº83/2006
Lei nº3.064/2006
Nº102/2006 – Que altera a redação do Artigo 1º e §
1º da Lei nº3.015, de
11 de abril de 2006,
que autoriza o Poder
Executivo Municipal
a conceder subvenção social à SACRA
–
Sociedade
Assistencial e Cultural da Região da Alta
Araraquarense de
Jales, mediante convênio.
Autógrafo nº97/2006
Lei nº3.079/2006
Nº103/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento corrente.
Autógrafo nº92/2006
Lei nº3.074/2006
Nº104/2006 – Que autoriza a celebração de convênio com o Governo
do Estado de São
Paulo – Casa Militar
– Coordenadoria
Estadual de Defesa
Civil.
Autógrafo nº77/2006
Lei nº3.058/2006
Nº110/2006 – Que abre crédito
adicional especial
na Lei Orçamentária
Anual para o exercício de 2006, no

montante
de
R$500.000,00 (Quinhentos mil reais)
para os fins que especifica.
Autógrafo nº84/2006
Lei nº3.066/2006
Nº111/2006 – Que acrescenta
nova Ação no Plano
Plurianual 2006/
2009 e Lei de Diretrizes Orçamentárias
de 2006.
Autógrafo nº85/2006
Lei nº3.067/2006
Nº112/2006 – Que acrescenta
nova Ação no Plano
Plurianual 2006/
2009 e Lei de Diretrizes Orçamentárias
de 2006.
Autógrafo nº86/2006
Lei nº3.069/2006
Nº113/2006 – Que dispõe sobre a
obrigatoriedade do
uso de equipamentos de segurança e
higiene adequados
aos funcionários do
cemitério do município de Jales e dá
outras providências.
Autógrafo nº109/2006
Lei nº3.087/2006
Nº114/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento corrente.
Autógrafo nº95/2006
Lei nº3.077/2006
Nº115/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento corrente.

Autógrafo nº96/2006
Lei nº3.078/2006
Nº116/2006 – Que disciplina a
doação de lotes de
terreno urbano do
patrimônio municipal
às famílias de baixa
renda, para fins de
edificações de unidades habitacionais
e dá outras providências.
Autógrafo nº140/2006
Lei nº3.121/2006

Lei nº3.097/2006
Nº137/2006 – Que abre crédito
adicional suplementar, no orçamento
corrente.
Autógrafo nº118/2006
Lei nº3.098/2006
Nº138/2006 – Que altera os Artigos 2º e 3º da Lei
nº3.081, de 30 de
junho de 2006.
Autógrafo nº119/2006
Lei nº3.099/2006

Nº124/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento corrente.
Autógrafo nº101/2006
Lei nº3.081/2006

Nº146/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento corrente.
Autógrafo nº123/2006
Lei nº3.101/2006

Nº125/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento corrente.
Autógrafo nº102/2006
Lei nº3.082/2006

Nº147/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento corrente.
Autógrafo nº124/2006
Lei nº3.102/2006

Nº134/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento corrente.
Autógrafo nº115/2006
Lei nº3.095/2006

Nº148/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento corrente.
Autógrafo nº125/2006
Lei nº3.104/2006

Nº135/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento corrente.
Autógrafo nº116/2006
Lei nº3.096/2006

Nº149/2006 – Que autoriza convênio com a Santa
Casa de Misericórdia de Jales,
objetivando conceder auxilio financeiro a título de contribuição.
Autógrafo nº126/2006
Lei nº3.106/2006

Nº136/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento corrente.
Autógrafo nº117/2006

Nº150/2006 – Que abre crédito
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adicional especial,
no orçamento corrente.
Autógrafo nº127/2006
Lei nº3.107/2006
Nº151/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento corrente.
Autógrafo nº128/2006
Lei nº3.108/2006
Nº152/2006 – Que autoriza a prorrogação das Bolsas
Desemprego concedidas com base na
Lei nº2.866, de 25
de janeiro de 2005,
até 31 de dezembro
de 2006.
Autógrafo nº141/2006
Lei nº3.119/2006
Nº161/2006 – Que dispõe sobre
autorização para
celebração de convênio com a Associação Brasil de Esportes e dá outras
providências.
Autógrafo nº155/2006
Lei nº3.134/2006
Nº162/2006 – Que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São
Paulo, através da
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para o
fim que especifica e
dá outras providências.
Autógrafo nº139/2006
Lei nº3.120/2006
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Nº163/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento vigente.
Autógrafo nº143/2006
Lei nº3.122/2006
Nº164/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento corrente.
Autógrafo nº144/2006
Lei nº3.123/2006
Nº171/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento corrente.
Autógrafo nº145/2006
Lei nº3.124/2006
Nº172/2006 – Que abre crédito
adicional suplementar, no orçamento
corrente.
Autógrafo nº146/2006
Lei nº3.125/2006
Nº173/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento corrente.
Autógrafo nº147/2006
Lei nº3.126/2006
Nº174/2006 – Que autoriza o Poder Executivo de
Jales a celebrar
convênio com o Município de Palmeira
D´Oeste.
Autógrafo nº174/2006
Lei nº3.154/2006
Nº182/2006 – Que abre crédito
adicional suplementar, no orçamento
corrente.
Autógrafo nº161/2006

Lei nº3.140/2006
Nº183/2006 – Que altera o Artigo
3º da Lei Municipal
nº2.799, de 04/11/
2003.
Autógrafo nº166/2006
Lei nº3.145/2006
Nº184/2006 – Que cria Feira de
Artes de Jales.
Autógrafo nº167/2006
Lei nº3.146/2006
Nº189/2006 – Que autoriza o Poder Executivo de
Jales a celebrar
convênio com o Município de Santa
Albertina.
Autógrafo nº175/2006
Lei nº3.152/2006
Nº190/2006 – Que estima a receita
e fixa a despesa do
Município de Jales
para o exercício
2007.
Autógrafo nº209/2006
Lei nº3.183/2006
Nº191/2006 – Que autoriza o Poder Executivo de
Jales a celebrar
convênio com o Município de São Francisco.
Autógrafo nº176/2006
Lei nº3.153/2006
Nº192/2006 – Que altera a minuta
do convênio anexa à
Lei nº3.134, de 13
de setembro de
2006.
Autógrafo nº165/2006
Lei nº3.144/2006
Nº195/2006 – Que dá nova reda-

ção ao Artigo 1º da
Lei nº3.007, de 21/
02/2006.
Autógrafo nº186/2006
Lei nº3.165/2006
Nº198/2006 – Que autoriza o Poder Executivo de
Jales a celebrar
convênio com a
Santa Casa de Misericórdia de Jales.
Autógrafo nº178/2006
Lei nº3.155/2006
Nº199/2006 – Que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante dação em pagamento ou concorrência a terceiros,
área de terra urbana pertencente à
municipalidade.
Autógrafo nº182/2006
Lei nº3.159/2006
Nº200/2006 – Que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante dação em pagamento ou concorrência a terceiros,
área de terra urbana pertencente à
municipalidade.
Autógrafo nº183/2006
Lei nº3.160/2006
Nº201/2006 – Que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante dação em pagamento ou concorrência a terceiros,
área de terra urbana pertencente à
municipalidade.
Autógrafo nº184/2006

Lei nº3.161/2006
Nº204/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento corrente.
Autógrafo nº179/2006
Lei nº3.157/2006
Nº205/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento corrente.
Autógrafo nº180/2006
Lei nº3.158/2006
Nº206/2006 – Que autoriza o Poder Executivo de
Jales a celebrar
convênio com o
CONSIRJ.
Autógrafo nº187/2006
Lei nº3.163/2006
Nº207/2006 – Que dispõe sobre
prorrogação do Programa “Jales - Ação
Comunitária de Bolsa Desemprego”
Autógrafo nº188/2006
Lei nº3.164/2006
Nº213/2006 – Que abre crédito
adicional suplementar, no orçamento
corrente.
Autógrafo nº192/2006
Lei nº3.167/2006
Nº218/2006 – Que autoriza o Município de Jales a firmar convênio com a
Escola Técnica Estadual “Dr. José Luiz
Viana Coutinho”, de
Jales para fins de
construir duas salas
de aula.
Autógrafo nº200/2006

Lei nº3.173/2006
Nº219/2006 – Que abre crédito
adicional especial
na Lei Orçamentária
Anual para o exercício de 2006, para os
fins que especifica.
Autógrafo nº195/2006
Lei nº3.168/2006
Nº221/2006 – Que autoriza o Poder Executivo firmar
acordo de cooperação técnica com a
União Federal, por
intermédio do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, visando
possibilitar a elaboração de programas
nas áreas de inspeção de produtos de
origem animal no
Município.
Autógrafonº195/2006-A
Lei nº3.169/2006
Nº222/2006 – Que altera
destinação da área
de terra recebida
em doação do Espólio do “Dr. Euphly
Jalles” de que trata
a Lei nº1.302, de 26
de novembro de
1982.
Autógrafo nº196/2006
Lei nº3.174/2006
Nº223/2006 – Que altera a minuta
do convênio anexa à
Lei nº3.134, de 13/
09/2006, com alteração dada através da
Lei nº3.144, de 04/
10/2006.
Autógrafo nº204/
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2006
Lei nº3.179/2006
Nº229/2006 – Que abre crédito
adicional especial,
no orçamento corrente.
Autógrafo nº201/2006
Lei nº3.176/2006
Nº230/2006 – Que autoria o Poder Executivo do
Município de Jales a
firmar acordo de
cooperação com a
Santa Casa de Misericórdia de Jales
para
a
operacionalização
de cobrança de contribuição facultativa.
Autógrafo nº211/2006
Lei nº3.185/2006
Nº231/2006 – Que autoriza o Município de Jales a firmar convênio com o
Hospital Dr. Adolfo
Bezerra
de
Menezes.
Autógrafo nº202/2006
Lei nº3.177/2006
Nº232/2006 – Que abre crédito
adicional suplementar, no orçamento
corrente.
Autógrafo nº203/2006
Lei nº3.178/2006
Nº233/2006 – Que abre crédito
adicional suplementar, no orçamento
corrente.
Autógrafo nº210/2006
Lei nº3.184/2006
Nº234/2006 – Que altera dispositivo da Lei nº3.063,
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de 07 de junho de
2006.
Autógrafo nº212/2006
Lei nº3.186/2006

DEVOLVIDOS AO
EXECUTIVO
Nº04/2006 – Que cria função
gratificada a ser
paga ao cargo de
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e
dá outras providências.
Nº06/2006 – Que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante dação em pagamento, áreas de
terra urbanas ao
Espólio de Euphly
Jalles e dá outras
providências.

aceitar proposta de
pagamento parcelado no Autos da Ação
Popular nº339/1992,
em trâmite pela 2ª
Vara da Comarca de
Jales.
Nº69/2006 – Que concede abono
incorporado ao salário dos servidores
públicos municipais.
Nº79/2006 – Que estende aos demais servidores efetivos do quadro de
pessoal do município de Jales a Cesta Básica de Alimentos instituída pela Lei
Municipal nº2.908,
de 08 de junho de
2005.

REJEITADOS

Nº31/2006 – Que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante dação em pagamento ao Espólio
de Euphly Jalles, ou
mediante concorrência a terceiros,
áreas de terra urbanas de sua propriedade e dá outras
providências.

Nº36/2006 – Que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante dação em pagamento ao Espólio
de Euphly Jalles, ou
mediante concorrência a terceiros,
áreas de terra urbanas de sua propriedade e dá outras
providências.

Nº35/2006 – Que concede gratificação aos motoristas da Secretaria
Municipal de Educação e dá outras
providências.

Nº37/2006 – Que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante dação em
pagamento ou concorrência a terceiros, área de terra
urbana pertencente
à municipalidade.

Nº42/2006 – Que autoriza o Poder Executivo do
Município de Jales a

Nº41/2006 – Que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante dação em pagamento ou concorrência a terceiros,
imóvel pertencente à
municipalidade.
Nº117/2006 – Que autoriza reforma de imóvel locado ao município
para adequá-lo às
necessidades de
instalações de vários órgãos de sua
estrutura administrativa e dá outras providências.
Nº196/2006 – Que autoriza o Poder Executivo do
Município de Jales a
firmar contrato de
parceria com empresa privada.
Nº220/2006 – Que autoriza a outorga de concessão
onerosa de uso de
sala localizada na
sede administrativa
do Município de
Jales para instalação de Posto Bancário.

EM TRAMITAÇÃO
Nº133/2006 – Que cria o Arquivo
Público Municipal.

PROJETOS DE LEI
COMPLEMENTAR
APROVADOS
Nº01/2006 – Que altera o Artigo
108 da Lei Comple-

mentar nº18, de 31
de maio de 1993,
que dispõe sobre o
Plano de Benefícios
da Previdência dos
Servidores Públicos
Municipais de Jales.
Autógrafo nº25/2006
Lei Complementar
nº128/2006
Nº02/2006 – Que cria função
gratificada a ser
paga ao cargo de
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e
dá outras providências.
Autógrafo nº22/2006
Lei Complementar
nº127/2006
Nº03/2006 – Que mantém o cargo de Procurador
Geral do Município e
cria cargos de Procuradores Jurídicos
e de Auxiliares de
Procuradores e dá
outras providências.
Autógrafo nº71/2006
Lei Complementar
nº130/2006
Nº04/2006 – Que concede gratificação aos motoristas da Secretaria
Municipal de Educação e dá outras
providências.
Autógrafo nº49/2006
Lei Complementar
nº129/2006
Nº05/2006 – Que disciplina a concessão de licençaprêmio por assiduidade adquirida e
não gozada, na épo-

ca própria, por servidor público municipal.
Autógrafo nº99/2006
Lei Complementar
nº131/2006
Nº06/2006 – Que cria cargo de
Coordenador do
Pólo Municipal de
Apoio Presencial na
Universidade Aberta
do Brasil e dá outras
providências.
Autógrafo nº100/2006
Lei Complementar
nº132/2006
Nº08/2006 – Que cria cargo de
Coordenador Pedagógico.
Autógrafo nº142/2006
Lei Complementar
nº133/2006
Nº10/2006 – Que cria cargos públicos de provimento efetivo e fixa vencimentos.
Autógrafo nº190/2006
Lei Complementar
nº135/2006
Nº11/2006 – Que altera a Lei Complementar nº110, de
25 de novembro de
2003.
Autógrafo nº194/2006
Lei Complementar
nº136/2006
Nº12/2006 – Que revoga a alteração introduzida pela
Lei Complementar
nº103/2006, de 30
de outubro de 2002
ao Artigo 51 da Lei
Complementar
nº100, de 27 de
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agosto de 2002.
Autógrafo nº177/2006
Lei Complementar
nº134/2006
Nº13/2006 – Que altera as redações dos §§ 1º e 2º
do Artigo 1º da Lei
Complementar
nº135, de 16 de novembro de 2006.
Autógrafo nº208/2006
Lei Complementar
nº137/2006

DEVOLVIDOS AO
EXECUTIVO
Nº07/2006 – Que acrescenta Parágrafo ao Artigo
142 da Lei Complementar nº16, de 31
de maio de 1993.
Nº09/2006 – Que altera a Lei
Complementar
nº103, de 30 de outubro de 2002, que
alterou a Lei Complementar nº100, de
27 de agosto de
2002 e dá outras
providências.

PROJETOS DE AUTORIA
DO PODER LEGISLATIVO
PROJETOS DE LEI
APROVADOS
Nº05/2006 – Que declara de utilidade pública a Associação Amigos da
Biblioteca Pública
Municipal de Jales.
Autógrafo nº26/2006
Lei nº3.009/2006
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Nº28/2006 - Que autoriza o Poder Executivo a incluir no currículo do
Ensino Fundamental, Ciclo I, a crítica
da violência doméstica e da discriminação de raça, gênero, orientação sexual, origem ou etnia
Autógrafo nº27/2006
Lei nº3.010/2006
Nº29/2006 – Que denomina ruas
do II Parque Comercial e Industrial de
Jales (Marginal Áureo Fernandes Faria, Avenida João
Amadeu,
Rua
Eduardo Luiz Rosa,
Rua Juventino Cardoso, Rua Geraldo
Bernine,
Rua
Alfredo de Oliveira
Gonçalves, Rua Júlio Iglesias Osório,
Avenida Fausto
Abra, Rua Francisco Maximiano, Rua
Waldir Lopes, Rua
Luiz Amadeu, Rua
Pedro Colavitte, Rua
Sílvio Alves Balbino,
Rua Dercílio Joaquim de Carvalho,
Rua João Inácio dos
Santos, Rua Pedro
Modesto Andreo
Padilha e Rua
F i o r a v a n t e
Meneguezzi)
Autógrafo nº28/2006
Lei nº3.011/2006.
Nº30/2006 – Que institui no Município de Jales o Dia
Municipal das Doações de Órgãos, Te-

cidos e Medula Óssea.
Autógrafo nº29/2006
Lei nº3.012/2006.
Nº33/2006 – Que altera dispositivo da Lei 2.062/92,
de 09 de dezembro
de 1992.
Autógrafo nº30/2006
Lei nº3.031/2006.
Nº34/2006 – Que dispõe sobre a
obrigatoriedade da
utilização somente
de cadeiras e mesas
plásticas nos carrinhos manuais, autorizados, trailers e
barracas que servem lanches no Município de Jales e dá
outras providências.
Autógrafo nº51/2006
Lei nº3.035/2006.
Nº45/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a reconhecer oficialmente, o dia 26 de
setembro de cada
ano, o Dia Municipal
do Surdo.
Autógrafo nº59/2006
Lei nº3.042/2006
Nº46/2006 - Que autoriza o Poder Executivo a reconhecer oficialmente no Município
de Jales, a Língua
Brasileira de Sinais
– Libras, como língua de instrução e
meio de comunicação objetiva e de
uso corrente da comunidade surda e
da outras providên-

cias.
Autógrafo nº60/2006
Lei nº3.043/2006.
Nº75/2006 – Que pune o assédio
moral no âmbito da
administração pública municipal direta,
indireta,
nas
autarquias e fundações públicas e dá
outras providências.
Autógrafo nº129/2006
Lei nº3.109/2006
Nº77/2006 – Que cria o programa de combate à
desnutrição da criança pré-escolas e
dá outras providências.
Autógrafo nº103/2006
Lei nº3.084/2006
Nº99/2006 – Que dispõe sobre a
revisão anual dos
subsídios dos Vereadores e Presidente da Câmara Municipal de Jales.
Autógrafo nº75/2006
Lei nº3.056/2006
Nº100/2006 – Que concede revisão anual à remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Jales.
Autógrafo nº76/2006
Lei nº3.057/2006
Nº101/2006 – Que dispõe sobre
a obrigatoriedade
da afixação de placas informativas sobre filmagem de ambientes e dá outras
providências.
Autógrafo nº83/2006-A

Lei nº3.065/2006
Nº105/2006 – Que dispõe sobre
a revisão anual dos
subsídios do Prefeito Municipal, VicePrefeito, Secretários Municipais e
Chefe de Gabinete
do Prefeito Municipal.
Autógrafo nº93/2006
Lei nº3.075/2006
Nº106/2006 – Que dispõe sobre
o uso dos espaços
públicos ou de publicidade para campanhas educativas
contra a violência à
mulher e dá outras
providências.
Autógrafo nº107/2006
Lei nº3.088/2006
Nº107/2006 – Que denomina o
prédio do Poder
Legislativo de Jales
e dá outras providências. (Câmara
Municipal de Jales
Vereador “Mário
José Miranda”)
Autógrafo nº94/2006
Lei nº3.076/2006
Nº108/2006 – Que declara de utilidade pública a Associação de Voluntários de Combate
ao Câncer – AVCC
– região de Jales.
Autógrafo nº98/2006
Lei nº3.080/2006
Nº109/2006 – Que dispõe sobre
a adoção de estabelecimentos públicos
de saúde e dá ou-

tras providências.
Autógrafo nº108/2006
Lei nº3.094/2006.
Nº118/2006 – Que cria, no âmbito do Município de
Jales, o Programa
“Parceiro da Escola” e dá outras providências.
Autógrafo nº104/2006
Lei nº3.083/2006.
Nº120/2006 – Institui o Selo Empresa Incentivadora
do Primeiro Emprego no Município de
Jales.
Autógrafo nº105/
2006
Lei nº3.085/2006
Nº121/2006 – Que dispõe sobre
a determinação de
local apropriado e
exclusivo para guardar
baterias
automotivas utilizadas em veículos,
antes de serem devolvidas aos fabricantes
para
reaproveitamento.
Autógrafo nº110/2006
Lei nº3.089/2006
Nº122/2006 – Que obriga a instalação de caixas coletoras de baterias e
pilhas e similares
usadas dos aparelhos telefônicos nos
estabelecimentos
que comercializam
e/ou prestam serviços de telefonia fixa
ou móvel.
Autógrafo nº111/2006
Lei nº3.090/2006
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Nº123/2006 – Que obriga a execução do Hino de
Jales em eventos
oficiais do Município.
Autógrafo nº106/2006
Lei nº3.086/2006
Nº126/2006 – Que dispõe sobre
a craição, instalação
e funcionamento do
Banco de Leite Materno do Município e
dá outras providências.
Autógrafo nº120/2006
Lei nº3.105/2006
Nº127/2006 – Que institui a Semana Municipal do
Aleitamento Materno
e dá outras providências.
Autógrafo nº112/2006
Lei nº3.091/2006
Nº128/2006 – Que denomina ruas
do
Conjunto
Habitacional Dr.
Pedro Nogueira
(Avenida Vitória
Brasil, Ruas Dirce
Reis, Aspásia,
Pontalinda, Estrela
D ´ O e s t e ,
Paranapuã, Santa
Albertina, Santa
Salete, São Francisco, Urânia e Palmeira D´Oeste).
Autógrafo nº113/2006
Lei nº3.092/2006
Nº129/2006 – Que institui no Município de Jales a
divulgação prévia do
cardápio escolar
dos alunos das escolas públicas muni— 90 —

cipais.
Autógrafo nº114/2006
Lei nº3.093/2006

providências.
Autógrafo nº136/2006
Lei nº3.116/2006

Nº130/2006 – Que denomina a
Área Verde do Sistema de Lazer do
C o n j u n t o
Habitacional “José
Antonio Caparroz
Bogaz II” – JACB II
e dá outras providências. (Lídia
Martins Barbosa)
Autógrafo nº121/2006
Lei nº3.100/2006

Nº141/2006 – Que dispõe sobre
a obrigatoriedade
da Prefeitura Municipal de Jales de
encaminhar, semestralmente, à Câmara Municipal, a prestação de contas de
todas as entidades
jalesenses ou com
escritório em Jales,
subvencionadas
pelo Poder Executivo e dá outras providências.
Autógrafo nº148/2006
Lei nº3.127/2006

Nº131/2006 - Que dispõe sobre o
uso obrigatório de
tecnologia
de
filtragem nos computadores da rede
pública municipal.
Autógrafo nº130/2006
Lei nº3.110/2006
Nº139/2006 – Que dispõe sobre
sanções administrativas a estabelecimentos
que
comercializem medicamentos falsos
ou adulterados.
Autógrafo nº131/2006
Lei nº3.111/2006
Nº140/2006 - Que torna obrigatória, aos Poderes
Legislativo e Executivo, a instalação,
nas páginas da rede
mundial de computadores, atalhos de
acessos para páginas que tratam do
combate à exploração sexual infantojuvenil e ao trabalho
infantil e dá outras

Nº142/2006 - Que institui o Dia
Municipal da Consciência Negra e dá
outras providências.
Autógrafo nº132/2006
Lei nº3.112/2006
Nº143/2006 – Que denomina ruas
do Residencial Alvorada e dá outras
providências. (Ruas
Aurélio Antonio Longo e Neide Lourdes
Nicolau Pêgolo)
Autógrafo nº133/2006
Lei nº3.113/2006
Nº144/2006 – Que dispõe sobre
a garantia de prioridades de vagas em
creches e escolas
públicas no Município de Jales, próximas de suas residências, para os filhos de pessoas portadoras de deficiên-

cias e dá outras providências.
Autógrafo nº134/2006
Lei nº3.114/2006
Nº145/2006 – Que cria o Programa de Prevenção e
Controle do Diabetes e da Anemia nas
crianças e adolescentes matriculados
nas creches e demais estabelecimentos da rede pública
municipal e dá outras providências.
Autógrafo nº135/2006
Lei nº3.115/2006
Nº153/2006 - Que dispõe sobre a
implantação do Certificado Amigo do
Esporte no Município de Jales e dá
outras providências.
Autógrafo nº137/2006
Lei nº3.117/2006
Nº154/2006 – Que cria o Programa
de
obrigatoriedade de
apresentação de
vídeo educativo,
contendo conhecimentos básicos de
cidadania, mais precisamente dos direitos e deveres das
Crianças e Adolescentes, para alunos
das escolas públicas
municipais de ensino fundamental de
Jales e dá outras
providências.
Autógrafo nº162/2006
Lei nº3.141/2006
Nº156/2006 – Que denomina ruas

do Residencial Alvorada e dá outras
providências. (Ruas
Ariste
Sartori,
Hermenegildo
Ferrari e Tobias
Vila)
Autógrafo nº138/2006
Lei nº3.118/2006
Nº157/2006 – Que dispõe sobre
o funcionamento e
regulamentação dos
Centros de Entretenimento e Inclusão
Digital (CEIDs) e dá
outras providências.
Autógrafo nº149/2006
Lei nº3.128/2006
Nº160/2006 - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de
testes semestrais de
“Acuidade Visual e
Auditiva” na Rede
Municipal de Ensino
e dá outras providências.
Autógrafo nº150/2006
Lei nº3.129/2006
Nº165/2006 - Que dispõe sobre a
fixação de adesivos
que incentivem a
doação de órgãos e
tecidos humanos
nos veículos que
compõem a frota da
Prefeitura Municipal
de Jales e da Câmara Municipal de
Jales e dá outras
providências.
Autógrafo nº151/2006
Lei nº3.130/2006.
Nº166/2006 – Que denomina ruas
do Jardim Big Plaza
e dá outras provi-

dências. (Ruas João
Aparecido Gambero
e José Marconato).
Autógrafo nº152/2006
Lei nº3.131/2006
Nº167/2006 – Que cria a
obrigatoriedade dos
estabelecimentos da
rede municipal de
ensino de Jales de
afixarem em local visível e em destaque,
cartaz com informações sobre os
malefícios do fumo,
bebidas alcoólicas,
drogas e dá outras
providências.
Autógrafo nº156/2006
Lei nº3.135/2006
Nº169/2006 – Que denomina rua
do Jardim São
Gabriel e dá outras
providências. (Rua
Herculano Lopes).
Autógrafo nº153/2006
Lei nº3.132/2006
Nº170/2006 – Que denomina ruas
no Residencial Alvorada e dá outras
providências. (Ruas
Luiz
Valentim
Pignatari e David
Lopes).
Autógrafo nº154/2006
Lei nº3.133/2006
Nº175/2006 – Que cria a
obrigatoriedade da
realização gratuita
de triagem auditiva
em crianças recém
nascidas e dá outras
providências.
Autógrafo nº157/2006
Lei nº3.136/2006
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Nº176/2006 – Que denomina rua
do Jardim São
Gabriel e dá outras
providências. (Rua
Cláudia Pereira da
Silva).
Autógrafo nº158/2006
Lei nº3.137/2006
Nº177/2006 - Que dispõe sobre a
utilização de parte
do impresso de cobrança de IPTU da
Prefeitura do Município de Jales para
a veiculação de
mensagens de utilidade pública e de
interesse comum e
dá outras providências.
Autógrafo nº159/2006
Lei nº3.138/2006
Nº178/2006 - Que cria o “Programa Especial de Diagnóstico
da
Dislexia” na Rede
Municipal de Ensino, para crianças
na pré-escola e dá
outras providências.
Autógrafo nº160/2006
Lei nº3.139/2006.
Nº179/2006 – Que dispõe sobre
a apresentação da
Carteira de Vacinação para a matrícula dos alunos na
Rede Municipal de
Ensino e dá outras
providências.
Autógrafo nº163/2006
Lei nº3.142/2006
Nº180/2006 – Que institui norma
para afixação de
placas destinadas à
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publicidade de obras
públicas municipais
e dá outras providências.
Autógrafo nº164/2006
Lei nº3.143/2006

e dá outras providências.
(Rua
Hermínia Botassim
Viola).
Autógrafo nº171/2006
Lei nº3.150/2006

Nº181/2006 – Que obriga as empresas concessionárias de serviço funerário do Município
de Jales, a manter
afixado em placa legível e em local visível ao público, nas
dependências de
suas agências, a
Tabela de Preços de
venda de urnas e de
serviços prestados e
dá outras providências.
Autógrafo nº168/2006
Lei nº3.147/2006

Nº188/2006 – Que denomina ruas
do Jardim do Bosque e dá outras providências. (Ruas
Nair Alves do Prado
Favaro e Arlindo
Guilherme da Fonseca)
Autógrafo nº172/2006
Lei nº3.151/2006

Nº185/2006 – Que cria a Semana
Municipal
do
Legislativo na Escola e dá outras providências.
Autógrafo nº169/2006
Lei nº3.148/2006
Nº186/2006 – Que assegura a
permanência em
tempo integral de
um dos pais ou responsável, nos casos
de internação/observação de criança
ou adolescente no
Pronto Socorro Regional de Jales e dá
outras providências.
Autógrafo nº170/2006
Lei nº3.149/2006
Nº187/2006 – Que denomina rua
do Jardim Big Plaza

Nº193/2006 - Que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com
a iniciativa privada
para dotar as praças
do Município de
Jales de parques infantis e dá outras
providências.
Autógrafo nº173/2006
Lei nº3.156/2006
Nº202/2006 - Que dispõe sobre a
obrigatoriedade de
todas as edificações
que tenham portas
com detector de
metais, a exibir aviso sobre os riscos
do equipamento
para portadores de
aparelho de Marcapasso.
Autógrafo nº185/2006
Lei nº3.172/2006
Nº208/2006 – Que cria a inclusão
na grade escolar
municipal de “Estudos Básicos sobre
Tratamento,

Destinação dos Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e a
Reciclagem” e dá
outras providências.
Autógrafo nº191/2006
Lei nº3.170/2006
Nº209/2006 – Que denomina ruas
do Jardim Big Plaza
e dá outras providências. (Ruas Milton Antonio Pedrosa
e Jaime Antonio de
Barros) Autógrafo nº189/2006
Lei nº3.166/2006
(revogada e adequada pela Lei
nº3.175/2006)
Nº210/2006 – Que institui o “Dia
do Agente Comunitário de Saúde” no
Município de Jales.
Autógrafo nº193/2006
Lei nº3.171/2006
Nº211/2006 – Que proíbe a queima da palha da
cana-de-açúcar no
Município de Jales e
dá outras providências.
Autógrafo nº205/2006

Nº212/2006 – Que altera a redação do Artigo 1º da
Lei nº2526, de 18 de
abril de 2000.
Autógrafo nº197/2006

Nº216/2006 – Que cria a
obrigatoriedade dos
estabelecimentos de
eventos culturais e
artísticos, esportivos

e de lazer, públicos
ou privados, no município de Jales, afixar em suas bilheterias os direitos dos
idosos, conforme a
Lei
Federal
nº10.741, de 1º de
outubro de 2003 e
dá outras providências.
Autógrafo nº198/2006
Lei nº3.182/2006
Nº217/2006 – Que denomina ruas
no Jardim Big Plaza
e dá outras providências. (Ruas Milton Antonio Pedrosa
e Jaime Antonio de
Barros)
Autógrafo nº199/2006
Lei nº3.175/2006
Nº224/2006 – Que denomina o
prédio do Centro
Público de Economia Solidária de
Jales e dá outras
providências.
(Fioravante Boldrin).
Autógrafo nº206/2006
Lei nº3.180/2006
Nº226/2006 – Que denomina a
Escola Municipal do
Jardim Arapuã e dá
outras providências.
(Escola Municipal
Prof.
Alberto
Gandur)
Autógrafo nº207/2006
Lei nº3.181/2006

EM TRAMITAÇÃO
Nº225/2006 – Que cria a Semana
Educativa “Diversão
com Segurança –

Pipas sem Cortes” e
dá outras providências.
Nº228/2006 – Que institui feriados
civis e religiosos no
município de Jales e
revoga as Leis Municipais nº507/67,
nº1.065/78
e
nº1.122/79.
Nº132/2006 – Que altera dispositivos da Lei Municipal nº2.949/2005, de
22 de agosto de
2005.

ARQUIVADOS
Nº32/2006 – Que dispõe sobre a
obrigatoriedade da
afixação do número
do telefone do
PROCON em todas
as agências bancárias, postos de atendimento bancários e
demais instituições
de
crédito
estabelecidas no
município de Jales.
Nº76/2006 – Que dispõe sobre o
incentivo fiscal a
empresas sediadas
no município de
Jales, que admitam
empregados com
idade superior a cinqüenta anos e dá
outras providências.
Nº78/2006 – Que dispõe sobre o
atendimento médico
homeopático nos
estabelecimentos da
rede municipal de
saúde.
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Nº155/2006 – Que dispo sobre a
obrigatoriedade da
Secretaria Municipal
de Saúde publicar
no “site” oficial da
Prefeitura Municipal
de Jales e em todas
as Unidades Básicas de Saúde a relação de medicamentos de uso contínuo existentes, daqueles em falta e o
local onde encontralos na Rede Municipal de Saúde e dá
outras providências.
Nº158/2006 – Que cria o Programa de isenção do
pagamento de taxas
de inscrição para
Processo Seletivo
ou Concurso Público Municipal aos
que comprovarem,
com documentação,
doação de sangue,
no mesmo ano, em
Hospitais ou Postos
de Saúde Pública e
também aos que forem doadores de órgãos.
Nº159/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a fornecer combustível
aos munícipes, que
não conseguirem
vaga através do
transporte gratuito
fornecido pelo setor
de ambulância da
Prefeitura Municipal,
destinado a tratamento médico em
hospitais localizados
fora do município e
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dá outras providências.
Nº168/2006 – Que cria normas a
serem adotadas por
proprietários de
imóveis evitando a
proliferação de mosquitos causadores
da dengue e da febre amarela e dá
outras providências.
Nº194/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a reservar 3% (três por
cento) das vagas
das Creches Municipais para as crianças portadoras de
necessidades especiais menores de 7
(sete) anos de idade.
Nº197/2006 – Que autoriza o Poder Executivo a instituir em empreendim e n t o s
habitacionais de interesse social, a serem implementados
no município de
Jales, cotas de participação para mulheres com responsabilidade de sustento da família e dá
outras providências.
Nº203/2006 – Que proíbe a manutenção, utilização
e apresentação de
animais em circos
ou espetáculos assemelhados no município de Jales e dá
outras providências.

Nº215/2006 – Que obriga os estabelecimentos comerciais, associações esportivas, clubes e academias de
ginástica, recreação
e práticas esportivas
a
possuírem
Desfibrilador Cardíaco Portátil, assim
como manter funcionários treinados
para utilização deste equipamento e dá
outras providências.
Nº227/200 – Que inclui cláusula
de reserva de vagas
para pessoas portadoras de deficiência
e dá outras providências.

ARQUIVADO E
REAPRESENTADO COMO
PROPOSTA DE EMENDA
À LEI ORGÂNICA
Nº119/2006 – Que dispõe sobre a
obrigatoriedade de
fornecimento ao
Legislativo de relatório com o valor total
arrecadado com a
contribuição para o
Custeio do serviço de
Iluminação Pública
do município – CIP –
Lei Complementar
nº113, de 30 de dezembro de 2003 e dá
outras providências.

ARQUIVADO E
REAPRESENTADO COM
NOVA REDAÇÃO
Nº214/2006 – Que institui feriado
municipal no dia 20
de novembro, Dia da
Consciência Negra,
no município de
Jales e dá outras
providências.

PROJETOS DE
DECRETO-LEGISLATIVO

Nº06/2006 - Que concede Título
de
Cidadão
Jalesense.
( D u r v a l i n o
Fernandes Gouveia)
Decreto Legislativo
nº194/2006.
Nº07/2006 - Que concede Título
de
Cidadão
Jalesense. (Manoel
Rossafa Rodrigues)
Decreto Legislativo
nº195/2006.

APROVADOS
Nº01/2006 – Que concede a Medalha XV de Abril.
(Dr. Sebastião Biasi)
Decreto Legislativo
nº189/2006.
Nº02/2006 – Que concede a Medalha XV de Abril.
(Carlos Toshiro
Sakashita)
Decreto Legislativo
nº190/2006.
Nº03/2006 – Que concede a Medalha XV de Abril.
(Sedeval Nardoque)
Decreto Legislativo
nº191/2006.
Nº04/2006 – Que concede a Medalha XV de Abril.
(Pérola Maria Fonseca Cardoso)
Decreto Legislativo
nº192/2006.
Nº05/2006 – Que concede a Medalha XV de Abril.
(Ana Maria Saura
Rodrigues)
Decreto Legislativo
nº193/2006.

Nº08/2006 - Que aprova o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo. (Prestação de
Contas e Balanço
Geral do exercício
de 2004 da Prefeitura Municipal de
Jales)
Decreto Legislativo
nº197/2006.
Nº09/2006 – Que autoriza o Senhor Prefeito Municipal a licenciar-se
do cargo.
Decreto Legislativo
nº196/2006.

PROJETOS DE
RESOLUÇÃO
APROVADOS
Nº01/2006 – Que cria e extingue
cargos no quadro de
pessoal da Câmara
Municipal de Jales.
Resolução nº01/2006.

lebrar convênio com
a FAI Jr. para implantação do Programa de Estágio
para concessão de
oportunidades de
estágio para estudantes de cursos de
nível superior e dá
outras providências.
Resolução nº02/
2006.
Nº03/2006 – Que altera dispositivos do Regimento
Interno da Câmara
Municipal de Jales.
Resolução nº03/
2006.
Nº04/2006 – Que institui a Medalha Ecológica Municipal e dá outras
providências.
Resolução nº04/
2006.
Nº05/2006 – Que denomina a sala
de reuniões e os espaços anexos ao
“Plenário”Presidente
Tancredo Neves” da
Câmara Municipal
de Jales. (Sala de
Reuniões “Vereador
Jairo de Mattos Azevedo” e Anexos “Vereador João José
Gonçalves dos Santos” e “Vereador Dirceu Gonçalves
Rezende”.)
Resolução nº05/
2006.

Nº02/2006 – Que autoriza o Poder Legislativo a ce— 95 —

PROPOSTAS DE EMENDA
À LEI ORGÂNICA –
LEGISLATIVO
APROVADAS
Nº04/2005 – Que veda a
investidura em cargo em comissão ou
função de confiança
de parentes na Administração Pública,
Direta, Indireta ou
Fundacional no Município de Jales.
Emenda à Lei Orgânica nº20/2006.
Nº01/2006 – Que altera a redação do inciso XXVI
do Artigo 55 da Lei
Orgânica do Município, dispondo sobre
a obrigatoriedade
de fornecimento ao
Legislativo de relatório mensal contendo
o valor total arrecadado com a Contribuição de Iluminação Pública – CIP e
sua aplicação.
Emenda à Lei Orgânica nº21/2006.
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BALANCETES DA RECEITA E DESPESA
DO PODER EXECUTIVO
Mês

Entrada

Processo

Janeiro

20/02/2006

nº 34/2006

Fevereiro

29/03/2006

nº 52/2006

Março

02/05/2006

nº 89/2006

Abril

16/05/2006

nº 102/2006

Maio

03/07/2006

nº 154/2006

Junho

19/07/2006

nº 172/2006

Julho

21/08/2006

nº 188/2006

Agosto

19/09/2006

nº 214/2006

Setembro

23/10/2006

nº 237/2006

Outubro

12/12/2006

nº 272/2006

Novembro

04/01/2007

nº 01/2007

Balanço Geral e Prestação de Contas do exercício de 2005 — Entrada: 30/03/2006
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BALANÇO FINANCEIRO
Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Jales

Balanço Financeiro
Exercício de 2006 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Despesa

Receita
ORÇAMENTÁRIA (1)

ORÇAMENTÁRIA (5)

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

633.186,03

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

284.495,22

917.681,25

82.728,20

82.728,20

Despesas de Capital

Transferências Financeiras Recebidas

1.036.656,85

INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS
1.036.656,85 CONCEDIDAS
1.036.656,85

Totais

FINANCEIRAS
36.247,40

Totais
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)
Empenhos a Liquidar

-

Despesa a Pagar

-

Restos a Pagar
DEPÓSITOS
DE
ORIGENS
CONSIGNAÇÕES

DIVERSAS
98.626,26
45.456,85

Restos a Pagar
DEPÓSITOS
DE
ORIGENS
144.083,11 CONSIGNAÇÕES

DIVERSAS
88.626,26
45.456,85

CAIXA

-

CAIXA

-

BANCOS CONTA MOVIMENTO

-

BANCOS CONTA MOVIMENTO

-

FORNECIMENTOS A RECEBER

-

FORNECIMENTOS A RECEBER

-

VALORES A CREDITAR

-

VALORES A CREDITAR

-

OUTROS VALORES EM TRÂNSITO

-

OUTROS VALORES EM TRÂNSITO

-

DESPESAS ANTECIPADAS
INVESTIMENTOS DOS REGIMES
PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA

-

DESPESAS ANTECIPADAS
INVESTIMENTOS DOS REGIMES
PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA

-

Rivelino Rodrigues
Presidente
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-

144.083,11

SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7)

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3)

TOTAL (4)

36.247,40
1.036.656,85

1.180.739,96 TOTAL (8)

-

-

1.180.739,96

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

CORPO ADMINISTRATIVO – 2006
Prof. Silas Gabriel Zacarias – Diretor do Departamento Administrativo
Marco Antônio Zampieri – Diretor da Divisão de Secretaria
Luiz Antônio Abra – Diretor da Divisão de Finanças
Fábio Rogério Galan – Oficial de Secretaria (a partir de 30/06/2006)
Dr. João Luiz do Socorro Lima – Assessor Jurídico
Dr. Francisco Melfi – Assessor Parlamentar (até 06/02/2006)
José Luiz Nunes – Assessor Parlamentar (a partir de 06/02/2006)
Roberto Timpurim Berto – Assessor de Imprensa
Aparecido José da Silva – Assessor da Presidência
Hulda Maria Zacharias – Zeladora/Atendente
Gina Cláudia Zacarias da Silva – Zeladora/Atendente
Estagiários:
Franciele Rodrigues
Quéslei Viana Canobas
Érik André de Souza (a partir de 23/10/2006)
Lucas Mendonça V. dos Reis (a partir de 24/10/2006)

— 99 —

— 100 —

