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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Ao encerrarmos o ano Legislativo de 2005, temos a certeza do dever cumprido.

Com esta convicção, estamos divulgando o Relatório das atividades da Câmara

Municipal, que é a nossa prestação de contas do trabalho realizado pelos 10 Verea-

dores.

Somos cobrados a todo momento e, muitas vezes, não conseguimos agradar a todos.

Nossas decisões têm se pautado na responsabilidade, como representantes do povo que

somos e, graças à coerência desta Casa de Leis, sempre foi priorizada a população mais

carente a de menor poder aquisitivo.

O ano de 2005 foi de grandes conquistas para o Poder Legislativo. Assumimos

várias lutas que resultaram em sucesso para nossa cidade. Podemos citar: A manutenção

da Comarca de Jales em Entrância Intermediária, a conquista da FATEC junto

ao Secretário de Ciência e Tecnologia, Dr. Fábio Meirelles e ainda a aprovação da

Fundação Municipal de Educação, Saúde e Comunicação Dr. Masaru Kitayama.

Nossa meta estabelecida para o ano foi rigorosamente cumprida e o resultado foi

uma economia de R$ 130 mil, devolvidos aos cofres públicos da Prefeitura, solicitamos

ao prefeito, que fizesse a aquisição de um ônibus para atender aos pacientes que viajam

para a cidade de Barretos em busca de tratamento médico. Destacamos também a

devolução, no início do ano Legislativo, de um carro semi-novo para a Prefeitura;

melhoria das instalações do prédio da Câmara como: colocação de extintores, instalação

de alarme em suas dependências e compra de uma nova aparelhagem de som.

Quero ressaltar o empenho dos Nobres Vereadores que souberam entender minha

proposta e colaboraram de forma maciça para que o bom trabalho da Casa não fosse

prejudicado.

Reafirmamos nosso compromisso com Jales, pelos menos favorecidos com muita

responsabilidade e seriedade com a coisa pública.

Agradecemos primeiramente a Deus, à nossa família, porque souberam suportar

nossa ausência e aos amigos que nos dão à sustentação política necessária para que

possamos continuar nosso trabalho frente à política jalesense.

Gilberto Alexandre de Moraes
- Presidente -

01/01/2005 à 31/12/2005
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PROFª ARACY DE OLIVEI-
RA MURARI CARDOZO

INDICAÇÕES

Nº025/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, estudos
visando a readequação da
zona de abrangência do
PSF Uni-América, a fim
de permitir que os mora-
dores do Jardim Europa
possam usufruir dos ser-
viços prestados por aque-
la unidade de Saúde.

Nº026/2005 – Que solicita do Presiden-
te da Câmara Municipal
de Jales, Gilberto Alexan-
dre de Moraes e do Se-
cretário Municipal de Pla-
nejamento, Prof. Marçal
Rogério Rizzo, providênci-
as para o envio de ofícios
ao Eng. José Fabiano
Branco de Oliva, Gerente
de Assuntos
Institucionais da
Ferroban, solicitando es-
tudos para viabilizar a
mudança do desvio de
cruzamento dos trens que
existe no perímetro urba-
no (Km 373 + 000) para
local mais apropriado.

Nº048/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, pro-
vidências para reformar a
ponte de madeira existen-
te na estrada rural do
Córrego do Matãozinho,
entre as propriedades dos
senhores Albina Zambom
e Modesto Serra Lopes.

Nº049/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a im-
plantação de um sarjetão

na Avenida Juscelino K.
de Oliveira, esquina com
a Alameda Pau Brasil, na
altura do número 175, no
Jardim Samambaia.

Nº050/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
ELEKTRO, a colocação
de luminárias nos postes
localizados na Rua Celso
Luiz Abra, entre a Rua 14
Bis e a ponte situada nas
proximidades do recinto
de exposições “Juvenal
Giraldelli”.

Nº067/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a im-
plantação de um sarjetão
na Rua São Bernardo,
próximo ao número 1753,
no Jardim Paulista.

Nº093/2005 – Que solicita do Executi-
vo a designação de coor-
denadoras pedagógicas
para as creches munici-
pais dos Bairros Jardim
Bom Jesus, Jardim São
Judas Tadeu e Cohab
Dercílio Joaquim de Car-
valho.

Nº111/2005 – Que solicita do Executi-
vo proceder estudos vi-
sando aumentar para 40%
o adicional de insalubrida-
de pago aos servidores
municipais que cuidam da
limpeza dos banheiros
das praças, bem como
dos banheiros do Terminal
Rodoviário.

Nº112/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a colo-
cação de muretas ou de
grades protetores em al-
guns trechos da Avenida
Maria Jalles, principal-
mente nas proximidades
da confluência com a Rua
Dez.

Nº113/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
Trânsito providências vi-
sando adotar medidas –
como a implantação de
lombada ou de rebaixa-
mento – visando prevenir
possíveis acidentes na
esquina da Rua Oswaldo
Cruz com a Rua Maestro
Erlon Chaves, no Jardim
Aclimação.

Nº114/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
Trânsito, a implantação de
iluminação pública na Rua

Arlindo Correia Júnior, no
Jardim Eldorado, altura do
número 1.318 em diante.

Nº140/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
Trânsito, a implantação de
iluminação pública no Dis-
trito Industrial III.

Nº141/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
Trânsito, a substituição
das lâmpadas queimadas
dos postes localizados na
Marginal “Ayrton Senna”,
entre o Lar dos Velhinhos
e a Faculdade de Admi-
nistração.

Nº213/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento,
a urbanização da Praça
“Cecília Meirelles”, locali-
zada no Jardim Arapuã.

Nº239/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de opera-
ção tapa-buraco na Rua
Itália, entre a Rua Nova
Iorque e a Rua Iugoslávia.

Nº240/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de opera-
ção tapa-buraco na Rua
Sete, no trecho após a
Rua 2, no Jardim Micena.

Nº241/2005 – Que solicita do Executi-
vo a reforma do abrigo
para passageiros dos ôni-
bus circulares localizado
na Rua Camapuã, no Con-
junto Habitacional
“Dercílio Joaquim de Car-
valho”.

Nº300/2005 – Que solicita do Executi-
vo a elaboração e o enca-
minhamento à Câmara
Municipal de Projeto de
Lei dispondo sobre a an-
tecipação do pagamento
do 13º salários às
servidoras públicas muni-
cipais gestantes, confor-
me anteprojeto anexo à
Indicação.

Nº316/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para a im-
plantação de sinalização
de trânsito adequada de
modo a permitir que os
veículos que trafegam
pela Rua Elizabeth, no
sentido bairro-centro,
adentrem à Rua Cinco,
utilizando um pequeno tre-
cho da Rua Dois.

Nº359/2005 – Que solicita do Executi-
vo a elaboração e o enca-
minhamento à Câmara
Municipal de projeto de lei
isentando do pagamento
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do IPTU os aposentados
por doença grave, confor-
me anteprojeto anexo à
Indicação.

Nº362/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja elaborado e encami-
nhado para a Câmara
Municipal, Projeto de Lei
instituindo o Programa de
Acompanhamento Psico-
lógico dos alunos da
Rede Municipal de Ensi-
no, conforme anteprojeto
anexo à Indicação.

Nº363/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento
providências junto aos
proprietários da empresa
Concretipper, visando a
adoção de medidas para
evitar que restos dos pro-
dutos comercializados
pela citada empresa che-
guem à pista da Avenida
Paulo Marcondes, cau-
sando danos àquela via
pública.

Nº364/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja tapado um enorme
buraco existente na Rua
Cuba, esquina com a Rua
Iugoslávia, proximidades
da residência de número
2245.

Nº365/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de grades
de proteção na entrada
das galerias pluviais exis-
tentes na Rua Itália, de-
fronte ao número 2197 e
nas proximidades da Igre-
ja do Evangelho
Quadrangular.

Nº410/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
Trânsito, a colocação de
placas indicativas nos
bairros Jardim São
Gabriel e Jardim do Bos-
que com os nomes das
ruas e logradouros públi-
cos dos referidos bairros.

Nº411/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
Trânsito, providências no
sentido de promover uma
melhor identificação ex-
terna do prédio onde está
instalada a Prefeitura Mu-
nicipal.

Nº412/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, provi-
dências para efetuar a
poda dos galhos de algu-

mas árvores localizadas
na Escola Municipal
“Jacira de Carvalho Silva”.

Nº413/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a cons-
trução de uma quadra de
areia no terreno de propri-
edade do Município, loca-
lizado na Rua Idair Lopes,
entre as Ruas José de
Souza e João Benedito
Silva, ao lado da praça do
Jardim Municipal.

Nº414/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a cons-
trução de calçadas em um
trecho da Rua Novo Hori-
zonte, nas proximidades
da Associação de Amigos
do Jardim Arapuã.

Nº434/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a cons-
trução de vestiários e ba-
nheiro no mini-campo de
futebol do Conjunto
Habitacional “Roque Vio-
la”.

Nº599/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito e Se-
cretaria Municipal de Pla-
nejamento e Trânsito, a
implantação de sinaliza-
ção de superfície, com a
pintura no leito carroçável
da Rua das Palmeiras, no
Jardim Oiti, proximidade
da EMEI “Profª Nívea
Marcondes Pavan Alves”,
com destaque para os si-
nais de advertência “pare”
e “devagar” e faixas de
segurança para passa-
gem de pedestres.

Nº612/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, provi-
dências para a realização
de completa limpeza e
reurbanização da Praça
“Allan Kardec”.

Nº652/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
a Secretaria Municipal de
Agricultura forneça a mão-
de-obra necessária para a
construção de um mata-
burros na estrada que leva
à propriedade do Senhor
Albino Fim, no Córrego da
Perobinha.

Nº653/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de beirais
no barracão onde funcio-
na o “comboio”, na lateral
paralela à Rua Dois.

Nº668/2005 – Que solicita do Executi-

vo a colocação de faixas
de pedestres na Avenida
João Amadeu, proximida-
des do Sakashita Super-
mercados.

REQUERIMENTOS

Nº05/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal como estão
os estudos para o enca-
minhamento do Projeto de
Lei que dispõe sobre a
transferência dos Auxilia-
res de Desenvolvimento
Infantil para o Quadro do
Magistério da Secretaria
Municipal de Educação e
que trata também da
revalorização salarial dos
mesmos.

Nº15/2005 – Que requer do Executivo
e da Secretaria Municipal
do Desenvolvimento e Pro-
moção Social, para que
informem à Câmara se
existem termos de ade-
são assinados pelas em-
presas do ramo para aten-
dimento às pessoas ca-
rentes residentes no Mu-
nicípio quanto aos servi-
ços de coleta de entulhos
e fornecimento de cami-
nhões de terra. Requer
ainda, para que informem
se tais termos de adesão
estão em pleno vigor e em
caso contrário, os motivos
pelos quais não foram
assinados ou renovados.

Nº16/2005 – Que requer do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Educação, para que
informem à Câmara Mu-
nicipal se no âmbito das
escolas municipais as
aulas de Arte e Educação
Física estão sendo minis-
tradas por especialistas.
Caso a resposta for nega-
tiva, sobre as chances de
aquelas aulas virem a ser
ministradas por especia-
listas, já que ampliaria as
possibilidades de trabalho
para os profissionais da
educação e proporciona-
ria o cumprimento da le-
gislação.

Nº22/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal sobre o mo-
tivo pelo qual a Prefeitura
reduziu o adicional de in-
salubridade de 40% para
20% a partir de 1997 dos
servidores municipais que
desempenham as fun-
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ções de coveiro.
Nº31/2005 – Que requer do Executivo

para que informe sobre as
providências que a Prefei-
tura estaria tomando com
a finalidade de defender
os direitos dos usuários e
exigir o cumprimento das
obrigações contratuais
assumidas pela empresa
“Viação São José” princi-
palmente quanto às linhas
e aos horários dos ônibus
circulares. Requer, ainda,
para que informe a data do
término de tal concessão
e sobre as medidas que
estão sendo tomadas no
sentido de solicitar à em-
presa as adaptações que
vão permitir melhores con-
dições de acessibilidade
aos ônibus, por parte dos
idosos e dos deficientes.

Nº61/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal qual o setor
da municipalidade res-
ponsável pela poda de ár-
vores na cidade. Requer
ainda, para que informe se
a Prefeitura pretende co-
locar em prática algum
plano objetivando a poda
e a retirada das árvores
doentes e em caso afir-
mativo, quando o mesmo
será iniciado.

Nº70/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal se existe a
possibilidade da constru-
ção de uma ciclovia na
Estrada Vicinal Victorio
Prandi, no trecho entre a
Estação de Tratamento
da Sabesp, a Horta Muni-
cipal, a Fuga Couros e o
trevo da Rodovia Euphly
Jalles e se já existem es-
tudos sobre tal obra no
DVOP.

Nº75/2005 – Que requer do Executivo
para que informe os moti-
vos pelos quais os órgãos
públicos do município e
autarquias não
disponibilizam o estatuto
do idoso para as pesso-
as acima de 60 anos de
idade.

Nº76/2005 – Que requer do Executivo
para que informe os moti-
vos pelos quais até a pre-
sente data não foi coloca-
do pelo menos um
psicólogo(a) à disposição
do Conselho Tutelar para
atendimento às crianças
e adolescentes de nosso

município.
Nº85/2005 – Que requer do Executivo

e dos Secretários Munici-
pais da Saúde e da Edu-
cação, para que informem
à Câmara Municipal se
existe alguma iniciativa no
sentido de viabilizar a
construção de um Centro
de Controle de Zoonoses
e de outro lado, se existe
a possibilidade de prepa-
rar e incorporar ao currí-
culo das escolas munici-
pais, uma cartilha cujo
eixo fundamental seria o
respeito aos animais.

Nº92/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal se as verbas
anunciadas para a reali-
zação de obras de infra-
estrutura na Rua Minas
Gerais e para melhorias na
Avenida Maria Jalles já
estão disponibilizadas ao
Município ou, em caso
contrário, quais medidas
estão sendo tomadas no
sentido de obter a efetiva
liberação.

Nº93/2005 – Que requer do Executivo
e do Secretário Municipal
de Saúde, para que infor-
mem à Câmara Municipal
sobre a possibilidade de
instalação de uma unida-
de do PSF no prédio de
propriedade da UNIMED,
cedido temporariamente à
Prefeitura Municipal, bem
como se já estão sendo
efetuados estudos visan-
do obter a habilitação jun-
to ao Ministério da Saúde
para implantação de no-
vos postos do PSF em
nossa cidade.

Nº147/2005 – Que requer do Executivo
informações sobre a atu-
ação no Município no
combate à hanseníase.

Nº151/2005 – Que requer do Executivo
várias informações sobre
a execução de tatuagem
e “piercing” no Município,
a saber: quantidade e
identificação dos gabine-
tes em funcionamento
com autorização através
alvará e se os mesmos
possuem auto-clave ou
esterilizador; fiscalização
pela vigilância sanitária;
acondicionamento dos
produtos e seu recolhi-
mento, depois de utiliza-
dos e se os tatuadores
práticos possuem regis-
tros  junto ao Sindicato

dos Tatuadores.
Nº152/2005 – Que requer do Executivo

para que informe à Câma-
ra Municipal de que forma
a Administração Munici-
pal contabiliza e utiliza o
dinheiro arrecadado atra-
vés do aluguel do Centro
Cultural “Dr. Edílio Ridolfo”
e da participação nos lu-
cros dos espetáculos  ali
apresentados.

Nº163/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal o motivo pelo
qual ainda não foi retirado
o nome da Polícia Militar
do prédio público onde
funcionava a Base da Po-
lícia Comunitária do JACB
e a colocação de placa
indicando o funcionamen-
to, naquele local, do pro-
jeto desenvolvido pela As-
sociação Projeto Sol Nas-
cente.

Nº165/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal se o relató-
rio sobre a situação en-
contrada na empresa con-
cessionária do transporte
coletivo já foi apresenta-
do à administração muni-
cipal e quais as medidas
recomendadas por tal do-
cumento visando melho-
rar a qualidade dos servi-
ços prestados pela Viação
São José.

MOÇÕES

Aplausos nº90/2005 – Aos Membros da
Diretoria e demais inte-
grantes da ADERJ – As-
sociação dos Deficientes
da Região de Jales, pela
organização e promoção
do 1º Encontro Regional
do Deficiente, realizado
em 11 de outubro de 2005,
oportunidade em que a
referida entidade come-
morou o Dia do Deficien-
te e apresentou aos pre-
sentes o projeto de sua
nova sede.
- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

PROJETOS

P.L. nº38/2005 – Que dispõe sobre a noti-
ficação dos casos de vio-
lência contra o idoso e dá
outras providências.
Autógrafo nº53/2005
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Lei nº2.916/2005
P.L. nº47/2005 – Que dispõe sobre a

obrigatoriedade da coloca-
ção de quadro informativo
nas Unidades Básicas de
Saúde.
Autógrafo nº42/2005
Lei nº2.910/2005

P.L. nº60/2005 – Que dispõe sobre a afixa-
ção de orientações sobre
o DPVAT - seguro obriga-
tório de danos causados
por veículos automotores
de vias terrestres, em es-
tabelecimentos de presta-
ção de serviços de saúde
públicos ou privados e fu-
nerárias do Município e dá
outras providências.
Autógrafo nº52/2005
Lei nº2.912/2005

P.L. nº63/2005 – Que institui o Dia Munici-
pal da Imigração Japonesa.
Autógrafo nº57/2005
Lei nº2.918/2005

P.L. nº69/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Professor Luís Carlos de
Oliveira).
Autógrafo nº59/2005
Lei nº2.919/2005

P.L. nº70/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Simão de Souza Nobre)
Autógrafo nº60/2005
Lei nº2.920/2005

P.L. nº75/2005 – Que dispõe sobre a
obrigatoriedade do contro-
le de faltas injustificadas
dos alunos das escolas
municipais.
Autógrafo nº66/2005
Lei nº2.926/2005

P.L. nº91/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Olivier de Oliveira)
Autógrafo nº76/2005
Lei nº2.934/2005

P.L. nº92/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Antonio Ludovico Botton)
Autógrafo nº77/2005
Lei nº2.935/2005

P.L. nº114/2005 – Que dispõe sobre o pa-
trocínio de material esco-
lar, outros bens e serviços
às escolas municipais.
Autógrafo nº108/2005
Lei nº2.966/2005

P.L. nº130/2005 – Que torna obrigatória a
afixação de cartaz em
estabelecimentos comer-
ciais. (não permitindo a
comercialização de bebi-
das alcoólicas e cigarros
a menores de 18 anos).
Autógrafo nº118/2005
Lei nº2.973/2005

P.L. nº35/2005 – Que dispõe sobre a ante-
cipação do pagamento do

13º salário às servidoras
públicas municipais ges-
tantes e dá outras provi-
dências.
- Retirado e encami-
nhado ao Executivo
como Anteprojeto de
Lei

P.L. nº64/2005 – Que dispõe sobre a proi-
bição quanto à aplicação
de tatuagens e adornos,
na forma que especifica.
- Em tramitação

P.L. nº68/2005 – Que prevê multa por pi-
chação de patrimônio pú-
blico ou privado.
- Em tramitação

P.L. nº119/2005 – Que declara de Utilida-
de Pública a Associação
de Pais e Amigos do
Enxadrismo de Jales.
- Em tramitação

P.L.C. nº12/2005 – Que acrescenta dispo-
sitivo à Lei Complementar
nº16, de 31 de maio de
1993 – Regime Jurídico
dos Servidores Públicos
Civis da Administração
Pública Direta, das
Autarquias e das Funda-
ções Públicas do Municí-
pio de Jales.
- Arquivado a pedido
da autora

CLAUDIR ARANDA DA
SILVA

INDICAÇÕES

Nº18/2005 – Que solicita do Executi-
vo a instalação de um Ma-
tadouro Municipal,
objetivando o atendimen-
to aos micros e pequenos
produtores rurais do Mu-
nicípio.

Nº80/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de ilumi-
nação pública na Rua Gui-
marães Rosa, na Cohab
Arapuã.

Nº82/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para im-
plantar uma abertura no
canteiro central da Aveni-
da José Rodrigues, de-
fronte ao depósito da
Empresa Stilo Pisos, no
Jardim do Bosque.

Nº171/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja aumentada a altura
de duas ondulações
transversais (quebra-mo-
las) localizados no leito
carroçável da rua Vinte e
Quatro.

Nº212/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de ilumi-
nação pública, com a co-
locação de uma luminária
no poste existente na Rua
Jaçanã, defronte  ao nº
1.413, na Cohab Roque
Viola.

Nº306/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de ilumi-
nação pública, com a co-
locação de uma luminária
no poste existente na Rua
Leonina Cabral Graziani,
defronte ao número 1413,
no Parque São Bernardo.

Nº307/2005 – Que solicita do Executi-
vo a cessão gratuita dos
ônibus da Prefeitura Mu-
nicipal para as equipes de
futebol amador, às com-
panhias de folias de reis
e às demais entidades
que representam a nossa
cidade em eventos espor-
tivos, culturais e de lazer
em outras localidades.

Nº358/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de on-
dulação transversal (que-
bra-molas) no leito
carroçável da rua localiza-
da defronte a creche do
Jardim Oiti, assim como
a colocação de placas e
a pintura no solo com o
sinal “Devagar” advertindo
os condutores de veículos
que trafegam no local.

Nº381/2005 – Que solicita do Executi-
vo o asfaltamento de um
trecho de aproximada-
mente 50 metros de ex-
tensão, na Rua Tapajós,
proximidades do número
4170.

Nº402/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito e Se-
cretaria Municipal de Pla-
nejamento, a concessão
de uma autorização espe-
cial permitindo o estacio-
namento de veículos à di-
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reita e a esquerda em
ambas as pistas da Ave-
nida Nações Unidas, no
trecho entre a Avenida 21
e a Rodovia Euclides da
Cunha.

Nº540/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de opera-
ção tapa-buraco na Rua
Silvio Alves Balbino, no
Distrito Industrial 2.

REQUERIMENTOS

Nº011/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal como está o
andamento do projeto de
construção da passagem
sobre os trilhos da ferro-
via ligando a Rua 8 à Ave-
nida Alfonso Rossafa
Molina.

Nº024/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal como estão
os estudos para o enca-
minhamento do Projeto de
Lei que dispõe sobre a
doação de uma área para
o Governo do Estado,
objetivando a construção
de um prédio para abrigar
as instalações da Polícia
Militar Rodoviária no Mu-
nicípio de Jales.

Nº030/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal, quais os car-
gos da administração
municipal que recebem
adicional de insalubridade
e quais os percentuais do
adicional de insalubridade
pagos pela Prefeitura para
cada cargo. Requer, ain-
da, para que informe,
quais funcionários estão
recebendo o adicional de
insalubridade e quanto
esta recebendo cada um
deles.

Nº039/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal sobre a exis-
tência de algum estudo
objetivando a reconstru-
ção da ponte localizada
no Córrego do Açoita Ca-
valo.

Nº43/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal se o SENAI
continua realizando cur-
sos profissionalizantes
em Jales, o local da reali-
zação de tais cursos e se
os cursos não estão sen-
do realizados, sobre os

motivos.
Nº71/2005 – Que requer do Executivo

para que informe à Câma-
ra Municipal sobre a exis-
tência de dispositivo legal
ou convênio com as far-
mácias e polícia militar
para regulamentar o esta-
cionamento defronte as
farmácias.

Nº84/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal se a Prefei-
tura Municipal pretende
contratar um profissional
para acompanhamento de
doentes que buscam tra-
tamento em Barretos e
em caso afirmativo, quan-
do tal contratação ocorre-
rá e quando o referido ser-
viço de acompanhamento
será iniciado.

Nº114/2005 – Que requer do Executivo
várias informações sobre
a cobrança da Taxa de Ilu-
minação Pública e a exe-
cução dos projetos a ela
vinculados.

Nº153/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal se as vagas
reservadas para hotéis,
farmácias, carga e des-
carga e bolsões de motos
e bicicletas estão devida-
mente regulamentados
conforme determina o
Código de Trânsito Brasi-
leiro e se existe convênio
firmado entre a
municipalidade e os ór-
gãos responsáveis pelo
trânsito para a aplicação
de multas a quem
descumprir o tempo má-
ximo de permanência ou
utilizar-se indevidamente
dos espaços reservados.

MOÇÕES

Aplausos nº18/2005 – Ao Excelentíssimo
Senhor Doutor Geraldo
Alckmin, Digníssimo Go-
vernador do Estado de
São Paulo, pela
destinação de verba para
a construção de galerias
pluviais no Jardim São
Gabriel.

Aplausos nº69/2005 – Aos Ilustríssimos
Senhores Veneráveis-
Mestres, Oficiais e Obrei-
ros das Lojas Maçônicas
“Coronel Baltazar”, “Mare-
chal Rondon” e “Terceiro
Milênio”, pela passagem
do Dia do Maçon, festiva-
mente comemorado no

dia 21 de agosto.
Aplausos nº81/2005 – Ao Ilustríssimo Se-

nhor Carlos Toshiro
Sakashita, pelos investi-
mentos que vem efetuan-
do em nossa cidade, ad-
quirindo, ampliando e
inaugurando empresas,
gerando novos empregos
e contribuindo para o pro-
gresso e o desenvolvimen-
to do Município de Jales.

Aplausos nº99/2005 – Aos integrantes da
Companhia Drummond de
Teatro de Jales, pelo bri-
lhante feito obtido no Fes-
tival de Teatro da Grande
São Paulo, arrebatando
quase todos os prêmios.

GILBERTO ALEXANDRE
DE MORAES

INDICAÇÕES

Nº005/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja adequadamente re-
cuperada, com realização
de uma operação tapa-
buracos, a Estrada Vicinal
Jales - Dirce Reis.

Nº006/2005 – Que solicita do Executi-
vo o asfaltamento da Rua
Minas Gerais, no Conjun-
to Habitacional Roque Vi-
ola. Caso não for possí-
vel, que seja feita uma
cobertura de lama
asfáltica.

Nº007/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de uma
galeria pluvial com tubos
de concreto, na rua que
interliga o Jardim Alvora-
da ao Conjunto
Habitacional JACB 2 ao
lado do Bosque ali exis-
tente.

Nº029/2005 – Que solicita do Executi-
vo a elaboração e o enca-
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minhamento à Câmara
Municipal de Projeto de
Lei concedendo reajuste
salarial aos funcionários
públicos municipais.

Nº030/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de reunião
com os moradores do
Parque das Flores,
objetivando definir ações
que resultem em
melhorias para o referido
bairro, inclusive pavimen-
tação asfáltica.

Nº031/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja dada maior atenção
ao Conjunto Habitacional
do Jardim Arapuã, princi-
palmente à Rua Graciliano
Ramos, que não conta
com pavimentação
asfáltica e se encontra em
péssimas condições.

Nº032/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja melhor aproveitado o
espaço existente no Con-
junto Poliesportivo do Jar-
dim Paraíso, com a ins-
talação de um Parque In-
fantil.

Nº062/2005 – Que solicita do Executi-
vo a criação e a instala-
ção do Serviço Funerário
Municipal.

Nº063/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de sina-
lização na superfície,
com a pintura no leito
carroçável das vias públi-
cas, do sinal de advertên-
cia “Devagar Escola” nas
imediações e defronte
aos portões de entrada e
de saída das escolas da
cidade.

Nº064/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja procedida uma com-
pleta limpeza em todas as
praças públicas existen-
tes na cidade, reforman-
do as que forem preciso.

Nº065/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de com-
pleta limpeza no Aeropor-
to Municipal, roçando o
espesso matagal que co-
bre quase toda a sua área.

Nº066/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de vale-
tas para escoamento de
água servida (sarjetão)
nas Ruas União, Harmo-
nia e Felicidade, no Con-
junto Habitacional Renas-
cer.

Nº094/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de mão

dupla em toda extensão
da Rua Nova York e que o
estacionamento seja al-
ternado durante os dias da
semana.

Nº095/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam abertas novas cai-
xas de contenção de
águas pluviais nas estra-
das municipais, assim
como efetuar uma com-
pleta limpeza nas já exis-
tentes.

Nº096/2005 – Que solicita do Executi-
vo o asfaltamento de to-
das as ruas do Jardim
Santo Expedito que ain-
da não tenham essa im-
portante benfeitoria.

Nº097/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de ilumi-
nação pública com a co-
locação de luminárias nos
três postes existentes no
Conjunto Residencial Pro-
fessor Wladimir Antonio
Franco, localizado entre a
via férrea e o Supermer-
cado Bom D+.

Nº098/2005 – Que solicita do Executi-
vo o asfaltamento da Rua
Felicidade e Rua E, no
Conjunto Habitacional
Nelzia Stelutti.

Nº143/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um
novo Cemitério Municipal.

Nº144/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja fornecido café da
manhã aos pacientes que
são conduzidos para
Barretos e São José do
Rio Preto para tratamen-
to de saúde.

Nº145/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de guias
e sarjetas nas vias margi-
nais da Rodovia Euclides
da Cunha, no perímetro
urbano da cidade.

Nº146/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da pa-
vimentação asfáltica na
Rua Nossa Senhora das
Graças, confluência com
a Rua Nossa Senhora
Aparecida.

Nº147/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de grades
de proteção na entrada
das galerias pluviais
(boca-de-lobo) existentes
na Rua São Benedito es-
quina com a Rua
Iguaporé.

Nº148/2005 – Que solicita do Executi-
vo a regularização do
loteamento onde está

edificado o Conjunto
Habitacional Nelzia
Steluti, objetivando a ou-
torga das escrituras aos
seus respectivos proprie-
tários.

Nº176/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento das
ruas da Vila União, prin-
cipalmente a Rua Ângelo
Scapin.

Nº177/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de ilumi-
nação pública com a co-
locação de luminárias em
dois postes existentes na
Rua Noruega.

Nº178/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de
galpões para abrigar pe-
quenas e micro empre-
sas, incrementando em
nosso Município o Progra-
ma de Incubadora Indus-
trial.

Nº198/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja reaberta a tubulação
que dá vazão a água plu-
vial que escoa da estrada
em terra que liga o bairro
do Alto da Boa Vista ao
prolongamento da Aveni-
da Francisco Jalles, para
que a mesma adentre na
galeria que passa pela
área do prédio onde está
sendo construído o hos-
pital da Unimed.

Nº199/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam limpos, pintados e
adequadamente recupera-
dos os bebedouros loca-
lizados nas praças públi-
cas da cidade.

Nº200/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
os PSFs existentes em
Jales incluam no Progra-
ma de Distribuição de Lei,
as pessoas da terceira
idade residentes no Mu-
nicípio.

Nº201/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um
muro ou alambrado cer-
cando totalmente o terre-
no baldio existente na
Avenida João Amadeu,
defronte ao Supermerca-
do Proença, local onde
se instalam circos e par-
ques e diversão.

Nº202/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de um
quebra-molas no leito
carroçável da Rua Otávio
Graziani, entre a Escola
Estadual Juvenal Giraldelli
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e o Clube dos Médicos.
Nº218/2005 – Que solicita do Executi-

vo para que seja
disponibilizada e coloca-
da a serviço da popula-
ção, uma ambulância nos
PSFs mais distantes do
Pronto Socorro Municipal.

Nº219/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de um
serviço de fisioterapia do-
miciliar.

Nº220/2005 – Que solicita do Executi-
vo a instalação, com a
construção de um prédio
próprio, se possível, de
um PSF no Bairro do Alto
da Boa Vista.

Nº221/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências junto ao
Departamento Estadual
de Estradas de Rodagem
– DER, visando a constru-
ção de pelo menos duas
passagens de pedestres
– passarela – na Rodovia
Euclides a Cunha, no pe-
rímetro urbano da cidade.

Nº222/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de uma
rede de iluminação públi-
ca eficiente em toda a ex-
tensão da Avenida Paulo
Marcondes, no Distrito
Industrial I, principalmen-
te nas proximidades do
trevo de acesso à Rodo-
via Euphly Jalles.

Nº246/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da
Rua Dirce Líbano dos San-
tos, principalmente no tre-
cho entre a Rua Quinze e
a Rua do Estado, no Jar-
dim América.

Nº247/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de mais
300 metros de galerias
pluviais, prolongando a ga-
leria já existente no Jar-
dim Santo Expedito.

Nº248/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de placas
indicativas com o nome
de “Praça João Mariano
de Freitas”, na Praça do
Jacaré.

Nº249/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de guar-
das nos período noturno
e diurno no Conjunto Poli
Esportivo do Jardim Para-
íso.

Nº250/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de opera-
ção tapa-buraco na Rua
Aimoré, entre a Rua Rio
de Janeiro e a Rua João
Borges de Lima, no Jar-
dim Paulista 1.

Nº276/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja reajustado o valor
das diárias pagas aos
motoristas da Prefeitura
que viajam para outros
municípios, principalmen-
te no transporte de doen-
tes, adequando-o à reali-
dade.

Nº277/2005 – Que solicita do Executi-
vo a aquisição e a colo-
cação de placas
indicativas com os nomes
das ruas e avenidas loca-
lizadas no Distrito Indus-
trial 3, para identificação
das mesmas.

Nº302/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja procedido o corte
das árvores secas exis-
tentes na Rua Nove, ao
lado do ponto de ônibus
circular; na Rua Treze,
entre a Rua Seis e a Rua
Oito e na Avenida Francis-
co Jalles, defronte ao
Restaurante e Hotel Roda
Viva e defronte a Unijales.

Nº303/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de com-
pleta limpeza na Praça
João Diego Caparroz, no
Jardim Arapuã.

Nº304/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de rede
de iluminação pública
com pelo menos dois pos-
tes com luminárias, na via
pública que circunda a
mata existente entre o
Jardim Alvorada e a
Cohab JACB 2.

Nº336/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
a Prefeitura Municipal pa-
gue pelo menos os gas-
tos mensais com água e
energia elétrica para a
Associação Anti-Alcoóli-
ca de Jales.

Nº337/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja elaborado e encami-
nhado ao Poder
Legislativo para aprovação
dos Nobre Vereadores,
um Projeto de Lei institu-
indo um repasse mensal
ao Hospital de Base de
São José do Rio Preto.

Nº346/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de ex-
tensão na rede de ilumi-
nação pública, com a co-
locação de luminárias, na
Rua Fernando Barriento
Calderon, acesso à Estra-
da Municipal Jales-

Pontalinda, no trecho até
onde se localiza a Asso-
ciação Beneficente Mon-
te Sião.

Nº347/2005 – Que solicita do Executi-
vo a doação aos servido-
res públicos municipais
de lotes para que os mes-
mos possam edificar as
suas respectivas casas
próprias.

Nº348/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Ação Social, a
colocação em prática de
programa de ajuda às fa-
mílias de menor poder
aquisitivo, doando postes
para ligação de energia
elétrica em residências
com até 100 m² de cons-
trução.

Nº349/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Companhia de
D e s e n v o l v i m e n t o
Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo –
CDHU, providências para
que uma parte das casas
populares construídas
pela referida companhia
em nossa cidade, sejam
destinadas aos servidores
públicos municipais, da
mesma forma como se
procede com os policiais
militares e os deficientes
físicos.

Nº350/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja tapado um enorme
buraco existente na via
marginal ao Córrego do
Tamboril, na confluência
com a Rua Projetada 9,
no Jardim do Bosque, pro-
ximidades de uma repre-
sa localizada em área
pertencente à Associação
beneficente Monte Sião.

Nº382/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências no senti-
do de impedir que lixo e
entulho sejam deposita-
dos nas imediações da
mata existente no Con-
junto Habitacional JACB,
objetivando protegê-la da
degradação.

Nº383/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para man-
ter limpo o córrego exis-
tente na entrada do Con-
junto Habitacional JACB
até o dia em que o mes-
mo possa ser canalizado.

Nº384/2005 – Que solicita do Executi-
vo a designação de um
médico pediatra para
atendimento às crianças
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no PSF do CAIC.
Nº385/2005 – Que solicita do Executi-

vo a realização de com-
pleta limpeza no matagal
existente ao lado das ins-
talações da Associação
dos Moradores do Conjun-
to Habitacional JACB, as-
sim como a construção de
calçada, guias e sarjetas
no local.

Nº386/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam mantidos capina-
dos e limpos os lotes bal-
dios existentes no Jardim
Alvorada, assim como se-
jam asfaltadas todas as
ruas do referido bairro.

Nº406/2005 – Que solicita do Executi-
vo as providências neces-
sárias para que seja ad-
quirido e colocado à dis-
posição dos funcionários
do Cemitério Municipal,
um lampião a gás e uma
lanterna, para que os mes-
mos possam realizar se-
pultamentos noturnos em
situação emergencial.

Nº407/2005 – Que solicita do Executi-
vo as providências neces-
sárias para que o Orça-
mento Participativo, que
está em fase de discus-
são junto à comunidade e
está dividido em cinco
setores, seja ampliado
objetivando a participação
da zona rural.

Nº408/2005 – Que solicita do Executi-
vo as providências neces-
sárias para que seja as-
faltada ou concretada a
área ainda em terra exis-
tente no terreno onde está
instalado o Comboio.

Nº426/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de guias
e sarjetas e a implanta-
ção de asfaltamento na
Rua Arlindo Correia Júnior,
no Jardim Eldorado.

Nº447/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a desig-
nação de um dentista para
dar atendimento diário
aos servidores públicos
municipais no consultório
do Sindicato dos Servido-
res Públicos Municipais
de Jales.

Nº448/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Administração,
revisão no Plano de Car-
gos e Carreiras da Prefei-
tura Municipal, no senti-
do de que os servidores

das categorias ASG,
motoristas, operadores de
máquinas e outros obte-
nham o reconhecimento
da importância das tare-
fas que executam e sejam
melhor remunerados.

Nº449/2005 – Que solicita do Executi-
vo a contratação de segu-
ros para todos os veícu-
los de propriedade da Pre-
feitura Municipal, princi-
palmente os caminhões e
ônibus.

Nº450/2005 – Que solicita do Executi-
vo através da Secretaria
Municipal de Agricultura e
Abastecimento, a realiza-
ção de constante manu-
tenção nos mata-burros
existentes no Córrego do
Veadão, principalmente
nos localizados nas pro-
ximidades das proprieda-
des rurais dos Senhores
Castelete e Massuda.

Nº451/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e
Abastecimento, providên-
cias para que não faltem
mudas para serem
disponibilizadas aos agri-
cultores interessados no
plantio e replantio de café
em nosso Município.

Nº477/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Conselho de
Trânsito e Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
Trânsito, providências
para que seja resolvido
adequadamente o proble-
ma do tráfego de veículos
na esquina da Rua Doze
com a Rua Quinze, de
modo a proporcionar me-
lhores condições do fluxo
do trânsito e a segurança
ao local.

Nº478/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam disponibilizados lo-
cais na cidade onde os
caminhões e veículos de
tração animal possam
depositar entulho, de ma-
neira que o mesmo pos-
sa ser retirado semanal-
mente pela Prefeitura,
dando-lhe a destinação
mais adequada.

Nº479/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de ilumi-
nação pública com a co-
locação de uma luminária
no poste existente na Rua
João Cardoso da Silva,
defronte ao número 38, na
Cohab JACB.

Nº480/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de ilumi-
nação pública com a co-
locação de uma luminária
no poste existente na Rua
João Pessoa, esquina
com a Rua Rio Branco, na
Cohab JACB.

Nº491/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências junto à
Secretaria Municipal de
Saúde e Ação Social,
para que sejam efetuadas
pesquisas sobre as con-
dições ambientais do mu-
nicípio de Jales, em es-
pecial no que diz respeito
à produção e o consumo
de alimentos e a qualida-
de da água e do ar, em
razão do elevado número
de novos casos de cân-
cer verificados entre a nos-
sa população.

Nº492/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
Trânsito, a implantação de
faixas para a travessia de
pedestres em toda a área
central da cidade e tam-
bém nos bairros onde o
fluxo de veículos seja con-
siderável.

Nº493/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, Cul-
tura e Turismo, providên-
cias para a utilização do
recinto da FACIP, pelo
menos uma vez ao mês,
pra o desenvolvimento de
atividades de teatro, jogos
de voleibol, futebol e bas-
quete inflável.

Nº494/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja colocado em nível o
cruzamento da Rua Dirce
Líbano dos Santos, esqui-
na com a Rua Vinte e
Três, local onde existe
uma enorme valeta.

Nº502/2005 – Que solicita do Executi-
vo as seguintes medidas
em áreas da ferrovia, lo-
calizadas no perímetro
urbano da cidade: com-
pleta limpeza no local uti-
lizado como pátio ferrovi-
ário e a retirada e o enca-
minhamento para o alber-
gue dos mendigos e dos
andarilhos que estão
usando o prédio da anti-
ga estação ferroviária
como abrigo.

Nº503/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam colocados mais
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bancos no lado de fora do
Velório Municipal.

Nº516/2005 – Que solicita do Executi-
vo a reconstrução das
guias e sarjetas na Rua
Viena, defronte a residên-
cia de número 2072.

Nº517/2005 – Que solicita do Executi-
vo que estude a possibili-
dade da Prefeitura alugar
uma casa em Barretos
para abrigar e dar apoio a
pacientes de nossa cida-
de, submetidos a trata-
mentos constantes no
Hospital do Câncer.

Nº518/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de com-
pleta limpeza e recupera-
ção da pavimentação
asfáltica na Rua João Be-
nedito Alvarenga, no tre-
cho entre a Rua José
Alvarenga da Silva e 14
Bis, fundos do Clube
Associativo da SABESP.

Nº541/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de ampla
reforma nas instalações
sanitárias do Terminal Ro-
doviário de Jales.

Nº542/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja adequadamente or-
ganizado o trânsito da ci-
dade, de forma que o car-
regamento e o descarre-
gamento de mercadorias
na área central da cidade
não provoque congestio-
namento de veículos e di-
ficuldades para o estaci-
onamento de veículos.

Nº543/2005 - Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da pa-
vimentação asfáltica da
Rua Vinte e Três, entre a
Rua Apóstolo Paulo e a
Rua Deputado Guilherme
Gomes.

Nº544/2005 – Que solicita do Executi-
vo exercer gestões junto
à direção das empresas
de transportes coletivos
que passam por nossa ci-
dade, mas não adentram
ao Terminal Rodoviário,
objetivando que as mes-
mas passem a utilizar o
referido terminal, de forma
a melhor atender a nossa
população.

Nº549/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências no senti-
do de que a Prefeitura
Municipal proceda uma
ampla consulta sobre pre-
ços antes da contratação
de empresa para execu-
ção de obras de implan-

tação de rede de ilumina-
ção pública, objetivando a
redução de custos.

Nº550/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
a Prefeitura adquira urnas
mortuárias de mesmo pa-
drão.

Nº551/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à ELEKTRO, a
implantação de ilumina-
ção pública com a colo-
cação de uma luminária
no poste existente na Rua
Catorze, esquina com a
Rua Juscelino K. de Oli-
veira, área central da ci-
dade.

Nº577/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito e Se-
cretaria Municipal de Pla-
nejamento e Trânsito, a
implantação de estacio-
namento transversal na
Avenida João Amadeu e
na Avenida Francisco
Jalles, objetivando au-
mentar o número de va-
gas.

Nº578/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito e Se-
cretaria Municipal de Pla-
nejamento e Trânsito, a
colocação nos semáforos
existentes na cidade, prin-
cipalmente na esquina da
Avenida Francisco Jalles
com a Rua Oito, de dis-
positivo luminoso de ori-
entação para a travessia
de pedestres.

Nº579/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para o
plantio de mudas de árvo-
res frutíferas ao derredor
de todas as reservas flo-
restais existentes no pe-
rímetro urbano de nossa
cidade.

Nº580/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências junto aos
proprietários de imóveis
na Avenida Paulo
Marcondes, principalmen-
te os localizados no lado
direito no sentido centro/
Rodovia Euphly Jalles,
para que os mesmos aju-
dem na construção de
calçadas.

Nº585/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, provi-
dências para que seja for-
necido atendimento
odontológico no período
noturno, colocando dentis-
tas à disposição da popu-

lação no horário das 18h
às 22h.

Nº586/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, Cul-
tura e Turismo, que seja
dada mais atenção e
mais apoio a todas as
modalidades de esporte
amador praticados em
nossa cidade.

Nº587/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito e Se-
cretaria Municipal de Pla-
nejamento e Trânsito, a
colocação de placas proi-
bindo o estacionamento
de caminhões na Avenida
Paulo Marcondes, princi-
palmente nos locais onde
não existe iluminação pú-
blica adequada.

Nº626/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um
sarjetão na Rua José
Neres dos Santos, esqui-
na com a Rua Iguatemi,
no Jardim São Judas Ta-
deu.

Nº632/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da pa-
vimentação asfáltica nos
seguintes trechos: Rua
Iguaporé: entre a Rua
Aimorés e a Rua São
Judas Tadeu e entre a Rua
Anísio Martins Ferreira e
a Rua São Francisco e na
Rua José Bernini, entre a
Rua Iguaporé e a Rua Jú-
lio de Mesquita Filho.

Nº633/2005 – Que solicita do Executi-
vo a recuperação das on-
dulações transversais na
Rua João Amadeu: entre
a Rua XV de Novembro e
a Rua Hum e entre a Rua
Santos Dumont e a Rua
XV de Novembro, no Bair-
ro IV Centenário.

Nº634/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um es-
coadouro (sarjetão) na
Rua João Amadeu, inicio
da Rua das Palmeiras e
proximidades da Rua dos
Guatambus, no Jardim IV
Centenário.

Nº654/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de guias,
sarjetas e a implantação
de asfaltamento nas ruas
onde estão localizadas as
casas da Vila Residencial
do Frigorífico Itarumã.

Nº655/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências junto às
empresas responsáveis
pela coleta de entulhos,
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para que todas as caçam-
bas colocadas à disposi-
ção da população sejam
devidamente sinalizadas
com faixas luminosas re-
flexivas.

Nº667/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja aberta ao tráfego de
veículos e de pedestres a
Rua dos Aviadores, via
pública que interliga a Rua
Idair Lopes com a Rua 14
Bis.

Nº669/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e
Abastecimento, providên-
cias para que não faltem
mudas para serem
disponibilizados aos agri-
cultores interessados no
plantio de laranja em nos-
so Município, fornecendo
as mesmas a preços sub-
sidiados ou até mesmo
gratuitamente.

Nº670/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de uma
cerca de proteção para
evitar que as plantas or-
namentais com espinhos
perigosos, existentes de-
fronte a Casa do Poeta e
do Escritor, possam ferir
as pessoas.

Nº671/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e
Abastecimento providên-
cias para que as estradas
municipais sejam ade-
quadamente conserva-
das, com o
cascalhamento dos pon-
tos críticos, alargamento
nos trechos mais estrei-
tos e o nivelamento.

Nº687/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, Cul-
tura e Turismo, a elabora-
ção e a divulgação de um
calendário dos eventos
programados para o ano
de 2006 no Município de
Jales, dentre os quais a
FACIP.

Nº688/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências no senti-
do de zelar por toda a
área do Estádio Municipal
“Roberto Valle
Rollemberg”, principal-
mente no setor do portão
que dá acesso à Rua
Quinze.

Nº689/2005 – Que solicita do Executi-
vo a instalação de um par-
que infantil no Conjunto

Habitacional “Dr. Arnaldo
Silveira”, localizado na
Rua Rubião Meira, no Jar-
dim Paraíso.

REQUERIMENTOS

Nº001/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal em que es-
tado de conservação se
encontra atualmente o ve-
ículo Chevrolet Omega,
ano 1.993, de proprieda-
de da Prefeitura. Requer
ainda, para que informe se
no ano de 2004 o referido
veículo envolveu-se em
alguma colisão e em caso
afirmativo requer várias
informações sobre o aci-
dente.

Nº014/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal onde foram
instaladas as padarias do-
adas pelo Governo Esta-
dual e quais foram os cri-
térios utilizados para a
instalação das mesmas.

Nº028/2005 – Que requer do Presiden-
te da ANATEL – Agência
Nacional de Telecomuni-
cações, providências para
que sejam apuradas as
denúncias formuladas
pelo cidadão Wolfran
Henrich contra a Telefôni-
ca – Telecomunicações
de São Paulo S/A, con-
forme documentação ane-
xa ao Requerimento.

Nº037/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal onde se en-
contra atualmente o veí-
culo Opala Comodoro SL/
E que pertencia à Câma-
ra Municipal  e foi transfe-
rido para a Prefeitura Mu-
nicipal, conforme autoriza-
ção explicitada no Ato
nº04, de 12 de abril de
2004.

Nº45/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal sobre a real
situação dos moradores
das residências localiza-
das no Jardim São Judas
Tadeu, desalojados em
razão das enchentes que
assolaram o referido bair-
ro, com as chuvas ocorri-
das no mês de janeiro de
2.005.

Nº51/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal, os motivos

pelos quais, até a presen-
te data não foi realizada a
eleição para escolha da
Diretoria do CCTI- Centro
de Convivência da Tercei-
ra Idade e porque não fo-
ram confeccionadas as
carteirinhas de identifica-
ção dos sócios da referi-
da agremiação. Requer,
ainda, para que informe
em que situação se en-
contra a elaboração do
Estatuto do CCTI.

Nº55/2005 – Que requer do Executivo
várias informações sobre
o proprietário, a constru-
ção e o funcionamento de
lanchonete sem denomi-
nação, localizada na Ave-
nida Paulo Marcondes,
nas imediações do Bos-
que Municipal.

Nº102/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal, sobre os
motivos pelos quais até a
presente data não foi ce-
dido ao Rotary Clube
Grandes Lagos o prédio
da Estação Ferroviária de
Jales, edificação que o
referido clube de serviço
pretende restaurar e utili-
zar. Requer, ainda, para
que informe em que data
e por quantos anos foi fir-
mado o convênio entre a
Prefeitura e a empresa
responsável pela ferrovia
com referência à cessão
de uso.

Nº112/2005 – Que requer do Superinten-
dente do IPASM, para que
informe à Câmara Munici-
pal quem é o responsável
pela contabilidade do
IPASM e se a contabilida-
de está sendo feita por
empresa contratada ou
por pessoa física. No caso
de pessoa física, requer o
nome da empresa e de
seus responsáveis, ende-
reço, CNPJ, valor do con-
trato e sua vigência.

Nº128/2005 – Que requer do Executivo
várias informações sobre
os procedimentos
adotados pela administra-
ção com relação à licita-
ção para escolha do ban-
co onde a Prefeitura de-
verá efetuar o pagamento
dos salários mensais de
seus servidores e sobre a
ampliação do espaço
existente na Prefeitura
onde funciona um posto
bancário. Requer, ainda,
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para que informe se o Sin-
dicato dos Servidores
Municipais já foi informa-
do do assunto e em caso
afirmativo, qual é a posi-
ção do mesmo.

Nº131/2005 – Que solicita do Executi-
vo para que informe à Câ-
mara Municipal sobre as
providências tomadas
pela Prefeitura para resol-
ver o problema da galeria
pluvial existente nas
Ruas Joaquim Catarino e
Iguaporé, no Jardim São
Judas Tadeu, se a admi-
nistração conseguiu a li-
beração de alguma verba
para a execução das
obras e se os moradores
retirados do local já
retornaram às suas casas
ou o Município continua
arcando com as despe-
sas de aluguel das pes-
soas que tiveram que
abandonar as suas res-
pectivas casas no ano
passado.

Nº137/2005 – Que requer do Executivo
providências no sentido
de orientar às pessoas
dispensadas do serviço
ao final do contrato em
Frentes de Trabalhos,
para que encerrem as
suas respectivas contas
bancárias, objetivando evi-
tar dissabores e prejuízos.

Nº144/2005 – Que requer do Executivo
informações sobre a
quem pertence imóvel lo-
calizado na Rua México
e para qual finalidade tal
área foi destinada.

Nº166/2005 – Que requer do Executivo
informações sobre os
motivos pelos quais, até
a presente data, a Prefei-
tura Municipal não ingres-
sou com ações judiciais
objetivando resolver o pro-
blema da dívida para com
o Espólio Euphly Jalles e
também não contratou
empresa especializada
para definir exatamente o
montante da referida dívi-
da.

Nº167/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal quanto a Pre-
feitura Municipal tem em
caixa até a presente data
referente à arrecadação
da Taxa de Iluminação
Pública em 2005 e os
motivos pelos quais, a
quantia de R$ 292.187,90
disponível em caixa, refe-

rente ao recolhimento da
Taxa de Iluminação Públi-
ca no exercício de 2005,
não foi utilizada na elimi-
nação de pontos escuros
existentes na cidade.

MOÇÕES

Aplausos nº01/2005 – Ao Reverendíssimo
Senhor D. Luis Demétrio
Valentini, Digníssimo Bis-
po Diocesano de Jales e
ao Ilustríssimo Senhor
Nilton Navarro,
Digníssimo Diretor Geren-
te da Rádio Cultura de
Jales, pela aquisição da
Rádio Cultura de Jales.

Pesar nº33/2005 – Pelo falecimento de
Valdemir Miguel Ramos.

Pesar nº88/2005 – Pelo falecimento de
João Aparecido Gambero.
- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Pesar nº98/2005 – Pelo falecimento de
Otávio Frassato.
- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

PROJETOS

P.L. nº40/2005 – Que dispõe sobre a
obrigatoriedade da afixa-
ção do número do telefo-
ne do PROCON em todos
os estabelecimentos co-
merciais e de prestação
de serviços.
Autógrafo nº54/2005
Lei nº2.917/2005

P.L. nº45/2005 – Que dá denominação a
Conjunto Habitacional.
(Conjunto Habitacional Dr.
Pedro Nogueira).
Autógrafo nº41/2005
Lei nº2.909/2005

P.L. nº72/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Ascindino Neres dos San-
tos)
Autógrafo nº63/2005
Lei nº2.923/2005

P.L. nº73/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
José da Ponte)
Autógrafo nº64/2005
Lei nº2.924/2005

P.L. nº89/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Hermínia Rosa Duarte)
Autógrafo nº75/2005
Lei nº2.933/2005

P.L. nº116/2005 – Que proíbe a constru-
ção de presídios, casas
de detenção, unidades de

internação de menores
infratores e centros de
ressocialização na área
que compreende o territó-
rio do Município de Jales
e dá outras providências.
Autógrafo nº109/2005
Lei nº2.963/2005

P.L. nº120/2005 – Que dispõe sobre a
obrigatoriedade de expe-
dição de receitas médicas
digitadas em computador,
datilografadas ou escritas
manualmente em letra de
forma e dá outras provi-
dências.
Autógrafo nº114/2005
Lei nº2.970/2005

P.L.nº127/2005 – Que dá denominação a
Paço Municipal. (Prefeito
Valentim Paulo Viola).
Autógrafo nº113/2005
Lei nº2.964/2005

P. Resolução nº04/2005 – Que altera dis-
positivo do Regimento In-
terno da Câmara Munici-
pal de Jales.
Resolução nº04/2005

P. Resolução nº07/2005 – Que altera dis-
positivo do Regimento In-
terno da Câmara Munici-
pal de Jales.
Resolução nº07/2005

PROF. JEDIEL ZACARIAS

INDICAÇÕES

Nº016/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja tapado um enorme
buraco localizado na Rua
Maria N. Belão, no Jardim
Pêgolo 2.

Nº017/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto a ELEKTRO, a
implantação de ilumina-
ção pública, com a colo-
cação de pelo menos uma
luminária, na Rua Magé,
imediações do número
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2241, ao lado do “postão”
da Sabesp.

Nº035/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de uma
ciclovia na Avenida Paulo
Marcondes, no trecho en-
tre a Avenida da
Integração e a rotatória de
acesso à Rodovia Euphly
Jalles/SP-563.

Nº036/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Departamento
de Estradas de Rodagem
– DER, a construção de
guias e sarjetas,
ajardinamento e implanta-
ção de iluminação públi-
ca na rotatória de acesso
à Rodovia Euphly Jalles/
SP-563, no sentido Dirce
Reis, Palmeira D´Oeste e
Araçatuba.

Nº037/2005 –  Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam tapados os enor-
mes buracos existentes
na Rua Juventino Cardo-
so, no Distrito Industrial 2.

Nº083/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à ELEKTRO,
melhorias nas condições
da iluminação pública da
Avenida Arapuã.

Nº084/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de um
bolsão de estacionamen-
to de motocicletas nas
imediações da firma
FARMAIS, localizada na
esquina da Rua 1 com a
Avenida João Amadeu.

Nº085/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de calça-
das para serem utilizadas
por pedestres no trecho
entre a Avenida Francis-
co Jalles até a Rua Noru-
ega, prolongando-se até a
chamada Curva do S,
onde tal via pública pas-
sa a ser chamada de Rua
Anísio Martins Ferreira.

Nº086/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de ram-
pas de acesso para defi-
cientes físicos em todos
os prédios públicos, es-
colas, praças esportivas e
logradouros públicos exis-
tentes na cidade.

Nº108/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para a
mudança do local da cer-
ca existente na via margi-
nal Izaura Berto Venturini,
no trecho duplicado da
Rodovia Euclides da Cu-
nha, entre a Avenida João
Amadeu e a avenida de
acesso ao Bairro Santo

Expedito, deixando espa-
ço suficiente para a cons-
trução de calçadas e co-
locação de iluminação
pública.

Nº109/2005 – Que solicita do Executi-
vo o asfaltamento da Rua
Santa Luzia, no Jardim
São Francisco.

Nº110/2005 – Que solicita do Executi-
vo o asfaltamento da Rua
Projetada B e a demais
vias do Distrito Industrial
III.

Nº136/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um es-
coadouro para água ser-
vida (sarjetão) na Rua
Onze, esquina com a Rua
Dois.

Nº137/2005 – Que solicita do Executi-
vo a aquisição de unifor-
mes e equipamentos de
segurança para serem co-
locados à disposição dos
funcionários, principal-
mente dos que trabalham
nos serviços de coleta de
lixo e limpeza pública.

Nº138/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de placas
de advertência alertando
os motoristas e motoci-
clistas sobre a velocida-
de máxima permitida em
todas as avenidas e ruas
da cidade, onde as mes-
mas se fizerem necessá-
rias.

Nº139/2005 – Que solicita do Executi-
vo as seguintes medidas
objetivando melhorar o
trânsito em nossa cidade:
que seja mantida como se
encontra atualmente a
mão única de direção em
toda a extensão da Rua
Um até a Rua São Pedro
e que a partir da Rua São
Pedro, a mão única de
direção na Rua Um seja
sinalizada objetivando
que o tráfego de veículos
seja efetuado no sentido
centro-bairro. Solicita ain-
da que a pavimentação
asfáltica da Rua Um seja
totalmente recuperada.

Nº160/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de rada-
res para medição da velo-
cidade de veículos
automotores objetivando a
fiscalização eletrônica de
velocidade nas imedia-
ções de todos os estabe-
lecimentos de ensino da
cidade.

Nº161/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de on-

dulação transversal (que-
bra-molas) no leito
carroçável da Avenida
Paulo Marcondes, altura
do número 900, defronte
ao Templo da 1ª Igreja Ba-
tista de Jales.

Nº162/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja adquirido e colocado
à disposição da popula-
ção um ônibus mais novo,
em boas condições de
conservação, dotado de
ar condicionado e sanitá-
rios, objetivando o atendi-
mento ao transporte de
pacientes que recebem
tratamento médico-hospi-
talar no Hospital do Cân-
cer em Barretos.

Nº163/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um
muro divisório entre a Es-
cola Municipal Maria
Olímpia e o alojamento
onde está instalada a re-
pública dos jogadores de
futebol do Clube Atlético
Jalesense – CAJ.

Nº203/2005 – Que solicita do Executi-
vo que seja procedida,
com a maior urgência,
uma rigorosa avaliação
das condições de segu-
rança e conservação da
galeria pluvial localizada
sob a Rua Mamoré, onde
já existe um enorme bu-
raco.

Nº204/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja tapado um enorme
buraco localizado na Ave-
nida João Amadeu, esqui-
na com a Rua Hum.

Nº205/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de uma
valeta para escoamento
de água servida (sarjetão)
na Rua Kansas, esquina
com a Rua Califórnia, no
Jardim Estados Unidos.

Nº206/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam tapados enormes
buracos existentes na
Avenida Áureo Fernandes
de Faria, no Distrito In-
dustrial 2, um defronte a
empresa Hidraulicar e ou-
tro defronte a Oficina Tre-
vo.

Nº223/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
todos os veículos da frota
municipal sejam identifi-
cados com o nome da
Prefeitura Municipal de
Jales, de forma destaca-
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da, para que a população
possa saber que os mes-
mos pertencem ao
patrimônio da
Municipalidade e estão
sendo utilizados somen-
te no serviço público.

Nº224/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja tapado um enorme
buraco localizado na Rua
Curitiba, esquina com a
Rua Vitória, no Conjunto
Habitacional JACB I.

Nº225/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam tapados diversos
buracos existentes na
Rua Bom Jesus, imedia-
ções do número 1801, no
Jardim Bom Jesus.

Nº226/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja procedida completa
limpeza ao derredor do
campo de futebol, inclusi-
ve no seu alambrado e
barranco, bem como em
toda a área de Centro
Comunitário do Conjunto
Habitacional JACB.

Nº227/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja totalmente
recapeada a Rua Nelson
Clemêncio de Souza, no
Jardim Bom Jesus.

Nº244/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de placas
indicativas com a denomi-
nação das vias públicas
do Residencial São
Lucas.

Nº269/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja recuperado o Monu-
mento à Bíblia existente
na Praça João Mariano de
Freitas, popularmente co-
nhecida como Praça do
Jacaré.

Nº270/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam tapados os bura-
cos com o nivelamento de
todas as ruas em terra, in-
clusive a via de entrada do
Loteamento Jardim Alvo-
rada.

Nº271/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da
Rua Deputado Guilherme
Gomes, principalmente
no trecho entre a Rua do
Estado e a Rua Quinze,
entre os números 2770 e
2805.

Nº294/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de sina-
lização de demarcação

no solo asfáltico, de for-
ma bem visível, na conflu-
ência da Rua Três com a
Rua Quatro e na conflu-
ência da Rua Dois coma
Rua Três.

Nº295/2005 – Que solicita do
Ilustríssimo Senhor Dou-
tor Osmar Luis Moro,
Digníssimo Engenheiro
Chefe da R.C. 9.4 – DER,
providências para que se-
jam recuperadas as cer-
cas que circundam o tre-
cho duplicado da Rodovia
Euclides da Cunha, no
perímetro urbano da cida-
de.

Nº296/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de  uma
valeta para escoamento
de água servida (sarjetão)
na Rua Hum, esquina
com a Rua João Gonçal-
ves de Freitas.

Nº315/2005 – Que solicita do Executi-
vo a instalação de uma far-
mácia no PSF do Jardim
São Jorge.

Nº351/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento de to-
das as ruas do Distrito In-
dustrial 2, principalmente
a Rua Silvio Alves Balbino.

Nº352/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de uma
valeta para escoamento
de água servida (sarjetão)
na Avenida da Integração,
esquina com a Rua
Holanda, assim como o
asfaltamento do referido
quarteirão.

Nº369/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um
sarjetão na Rua Nossa
Senhora das Graças, es-
quina com a Avenida An-
tonio Pavan, na Cohab
Dercílio Joaquim de Car-
valho.

Nº370/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à ELEKTRO,  a
implantação de ilumina-
ção pública de forma ade-
quada e eficiente no trevo
de acesso ao Jardim
Arapuã.

Nº371/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam tapados com a
maior urgência os enor-
mes buracos localizados
na Avenida Áureo
Fernandes de Faria, no
Distrito Industrial 2.

Nº398/2005 – Que solicita do Executi-
vo a recuperação das gui-
as e sarjetas localizadas
na Avenida Izaura Berto

Venturini, via marginal à
SP-320, que se encon-
tram totalmente
danificadas pela erosão
causada pelas enxurra-
das, resultando em preju-
ízos na Horta do Gê, com
a destruição de canteiros
de verduras.

Nº399/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à ELEKTRO, a
implantação de ilumina-
ção pública de forma ade-
quada e eficiente na Tra-
vessa Manoel Crespijo,
imediações do número
2501.

Nº415/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, provi-
dências para viabilizar
uma parceria com os pro-
prietários de terrenos
existentes além do
Loteamento Romero,
objetivando dar prossegui-
mento à abertura da Ave-
nida Francisco Jalles no
sentido centro-bairro
rumo ao Bosque Munici-
pal.

Nº416/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam tapados os enor-
mes buracos localizados
na Rua Ipiranga, no Jar-
dim Ipiranga.

Nº417/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e
Abastecimento, providên-
cias para a organização
de uma equipe de funcio-
nários, munida com equi-
pamentos adequados,
para que sejam arranca-
dos todos os tocos de ár-
vores existentes nas cal-
çadas da cidade e a subs-
tituição dos mesmos por
mudas.

Nº418/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito, a
construção de uma aber-
tura no canteiro central da
Avenida Francisco Jalles,
altura do número 3164,
defronte a Sabesp e a em-
presa Primus.

Nº435/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de repa-
ros na cerca que margeia
o Aeroporto Municipal de
Jales, principalmente no
trecho próximo ao final da
pista.

Nº436/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam totalmente asfalta-
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das a Rua Antonio Pivoto
e a Rua Manoel
Albuquerque.

Nº437/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Ação Social,
estudos visando a realiza-
ção do casamento comu-
nitário todos os anos em
nossa cidade.

Nº438/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Telefônica, a
instalação de um telefone
público na Rua Turuá, al-
tura do número 4053, ao
lado do Mini Mercado
Arapuã, no Jardim
Arapuã.

Nº462/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências no senti-
do de que seja regula-
mentada a Lei Municipal
nº2.734, de 21 de março
de 2003, para que o servi-
ço de moto-táxi possa ser
legalmente organizado e
efetivamente fiscalizado
no âmbito do nosso Mu-
nicípio.

Nº463/2005 – Que solicita do Executi-
vo a execução de um
completo recapeamento
na Rua Holanda, entre a
Rua Vaticano e a Avenida
da Integração.

Nº485/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de guias,
sarjetas e a implantação
de pavimentação asfáltica
na Rua Equador, entre a
Rua Canadá e a Avenida
Marginal Izaura Berto
Venturini.

Nº534/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja tapado um enorme
buraco existente na Rua
Campo Grande, altura do
número 390, no Conjunto
Habitacional JACB I.

Nº535/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de ilumi-
nação pública, com a co-
locação de pelo menos
uma luminária, na Traves-
sa Manoel Crespijo, ime-
diações do número 2501,
área central da cidade.

Nº536/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito a cons-
trução de uma abertura no
canteiro central existente
na Avenida Arapuã, de-
fronte ao templo da 2ª
Igreja Adventista da Pro-
messa.

Nº555/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito a cons-

trução de uma abertura no
canteiro central existente
na Avenida José
Rodrigues, imediações da
Escola Infantil Aquarela.

Nº556/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam tapados os bura-
cos e também recapeada
a Rua Belo Horizonte, no
Conjunto Habitacional
JACB I.

Nº567/2005 – Que solicita do Executi-
vo a execução de comple-
to recapeamento na Rua
Antônio Belão, entre a
Quadra 3 e a Quadra 4,
no Jardim Pêgolo.

Nº568/2005 – Que solicita do Executi-
vo a execução de comple-
to recapeamento na Rua
Bom Jesus, imediações
do número 1805.

Nº588/2005 – Que solicita do Executi-
vo a revitalização da pra-
ça pública existente na
Rua Oito, esquina com a
Rua Dezessete, defronte
ao Auto Eletro Iamamura.

Nº600/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da
Rua dos Jasmins, no Jar-
dim Oiti.

Nº617/2005 – Que solicita do Executi-
vo a substituição das tor-
neiras convencionais
existentes em todos os
prédios públicos da
Municipalidade por tornei-
ras equipadas com
sensores para abertura e
fechamento automático
do fluxo d´água.

Nº618/2005 – Que solicita do Executi-
vo a reconstrução da es-
cada de acesso ao palco
do Teatro do Centro Cul-
tural “Dr. Edílio Ridolfo”.

Nº619/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da
Rua Apóstolo Paulo, prin-
cipalmente nas proximi-
dades no número 2868.

Nº635/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um es-
coadouro para água ser-
vida (sarjetão) na Rua
Quatro, esquina com a
Rua Hum.

Nº636/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de com-
pleto recapeamento na
rua Bom Jardim, no Jar-
dim Micena.

Nº637/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam adequadamente
tratados e alimentados os
animais existentes na
Praça João Mariano de

Freitas (praça do jacaré).
Nº656/2005 – Que solicita do Executi-

vo a pintura do telhado na
cor original do prédio onde
funciona o Conselho Tu-
telar e a sede da Associ-
ação dos Vigilantes Notur-
nos.

Nº657/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja tapado um enorme
buraco localizado na Rua
Mamoré, confluência com
a Rua Itararé, entre a Chá-
cara Boa Vista e a Chá-
cara Alto do Marimbondo.

Nº672/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um
sarjetão na Rua Hiloshi
Fidechina, esquina com a
Rua Idair Lopes, no Jar-
dim Eldorado.

Nº673/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de que-
bra-molas em ambos os
lados da Avenida São
Lucas, defronte ao núme-
ro 2793, no Jardim São
Lucas.

Nº674/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja efetuada e mantida a
limpeza de todas as vias
públicas do Jardim São
Jorge, principalmente a
Rua dos Jacarandás, ime-
diações dos números
1934 à 1961.

Nº675/2005 – Que solicita do Executi-
vo a execução de opera-
ção tapa-buracos ou
recapeamento na Rua
Idair Lopes, altura do nú-
mero 1322 e na Rua Mar-
garida Siqueira, no Jardim
Eldorado.

Nº691/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja resolvido de forma
adequada o problema dos
buracos existentes na
Avenida Industrial, Aveni-
da Franboyant e Avenida
Resedá, que estão intran-
sitáveis.

Nº692/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja resolvido de forma
adequada os problemas
existentes nas ruas não
pavimentadas do Distrito
Industrial III, com a colo-
cação de entulho ou pe-
dregulho nos locais mais
críticos.

Nº693/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um
sarjetão na Rua Juventino
Cardoso, esquina com a
Avenida Áureo Fernandes
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de Faria, no Distrito In-
dustrial II.

Nº694/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de repa-
ros no alambrado que
margeia o Bosque Muni-
cipal no lado para com a
Avenida José Rodrigues.

REQUERIMENTOS

Nº57/2005 – Que requer dos
Ilustríssimos Senhores
Hamilton Rodrigues, Se-
cretário Municipal de Saú-
de; Dr. José Terron Spina,
Provedor da Santa Casa
de Misericórdia de Jales
e ao Dr. Mauro Suetugo,
Diretor do Núcleo Regio-
nal de Saúde, para que
informe à Câmara Munici-
pal se existe atendimen-
to em UTI Neonatal em
Jales e caso não haja tal
atendimento, quando e
onde o mesmo será im-
plantado.

Nº69/2005 – Que requer do Superinten-
dente do IPASM, Roberto
Custódio, para que infor-
me à Câmara Municipal
se o mesmo pretende en-
caminhar os balancetes
mensais do Instituto ao
Poder Legislativo e se pre-
tende resolver a situação
dos imóveis de proprieda-
de do instituto na Avenida
Alfonso Rossafa Molina e
do antigo almoxarifado da
Prefeitura.

Nº78/2005 – Que requer do Executivo
informações sobre os re-
cursos depositados pela
Prefeitura Municipal para
o funcionamento do PSF
na Santa Casa de Jales e
possível doação à mes-
ma.

Nº132/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal quais foram
as providências adotadas
para resolver os proble-
mas dos animais mortos
jogados no “buracão” da
Vila União e dos animais
abandonados para morrer
à beira daquele “buracão”.
Requer ainda, para que
informe se a administra-
ção não se preocupa com
a possibilidade do
surgimento de um surto
de leishmaniose e a res-
ponsabilidade pelo fato,
caso alguma pessoa con-
traia a doença.

MOÇÕES

Aplausos nº02/2005 – Ao Pastor Joaquim
Plácido Ribeiro Filho,
pela sua ordenação ao
Ministério da Palavra e
dos Sacramentos da Igre-
ja Presbiteriana Indepen-
dente do Brasil.

Aplausos nº03/2005 – Ao Excelentíssimo
Senhor Doutor José Pedro
Geraldo Nóbrega Curitiba,
Meritíssimo Juiz Eleitoral
da Comarca de Jales,
pela sua  atuação na con-
dução das Eleições Mu-
nicipais de 03 de Outubro
de 2004 em todos os mu-
nicípios de sua jurisdição,
agindo sempre com firme-
za, imparcialidade e com-
petência.

Aplausos nº04/2005 – Ao Pastor Osmar
Pedro da Silva, demais
Dirigentes e Membros
Congregados da Igreja
Adventista da Promessa
de Jales, pela inaugura-
ção da 2ª Igreja Adventista
da Promessa de Jales,
realizada no dia 22 de ja-
neiro de 2005.

Aplausos nº06/2005 – Ao Pastor Sebasti-
ão Umbelino de Oliveira,
Digníssimo Presidente da
Igreja Evangélica Assem-
bléia de Deus/Ministério
Belém, de Jales; ao Se-
nhor Frederico Aparecido
Frigo, Digníssimo Líder da
UMADOP; demais Diri-
gentes e Membros Con-
gregados, pela organiza-
ção e promoção do XXXV
Encontro da Mocidade
das Assembléias de
Deus, realizado nos dias
18, 19 e 20 de fevereiro de
2005.

Congratulações nº10/2005 – Ao Ilustríssimo
Senhor Capitão PM Rogé-
rio Longhi da Silva, por ter
assumido o Comando da
2ª Companhia da Polícia
Militar de Jales.

Aplausos nº17/2005 – Ao Reverendíssimo
Senhor Pastor Honório
Amadeu Júnior e demais
Membros da VIDE – Igre-
ja Batista da Comunida-
de, pela organização e
promoção de Ciclo de
Conferências, realizado
com pleno êxito, nos dias
26 e 27 de fevereiro de
2005.

Pesar nº19/2005 – Pelo falecimento de
Elaine Santa Rosa
Soncini.
- Subscrita pelos de-

mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Aplausos nº22/2005 – Aos Ilustríssimos
Senhores Fabrício Fuga e
Paulo José Fuga,
Digníssimos Diretores da
Fuga Couros Jales Limi-
tada, pela inauguração no
dia 23 de abril de 2005,
da Fuga Pet, empresa
que vai produzir ração ani-
mal para cães, gerando 80
novos empregos no Muni-
cípio.

Aplausos nº23/2005 – Ao Educador
Ambiental PM Edson de
Carvalho, pelo importante
trabalho de Educação
Ambiental realizado junto
aos estabelecimentos de
ensino e estudantes do
Município de Jales e re-
gião, através do Programa
de Educação Ambiental
denominado “Beija Flor”,
de ensino sistematizado
de proteção à natureza.

Aplausos nº25/2005 – Ao Ilustríssimo Se-
nhor Doutor Belarmino
Batista Neto, pelos rele-
vantes serviços prestados
à comunidade local e re-
gional como Diretor Clíni-
co do Pronto Socorro
Municipal e Responsável
pelo Consórcio
Intermunicipal de Saúde.
- Subscrita pelos Vere-
adores: Claudir Aranda
da Silva, Osmar Perei-
ra de Rezende, Mauro
Hélio Lopes, Gilberto
Alexandre de Moraes,
José Roberto Favaro,
Luis Especiato, Dr. Jor-
ge Pêgolo e Rivelino
Rodrigues.

Aplausos nº30/2005 – Ao Pastor Elias
Fernandes de Matos e
membros da 1ª Igreja Ba-
tista de Jales, pela orga-
nização e promoção da
Conferência Internacional
com a participação da
Pastora Hyun Suk Na, de
Seul, Coréia do Norte, re-
alizada nos dias 30 de
abril e 1º de maio de 2005.

Aplausos nº31/2005 – Ao Pastor Osmar
Pedro da Silva, Membros
Congregados e
Cooperadores da Igreja
Adventista da Promessa
de Jales, pela organiza-
ção e promoção da 5ª Vi-
gília Regional, realizada
no dia 30 de abril de 2005.

Aplausos nº32/2005 – Às Ilustríssimas
Senhoras Maria Cristina
Fuster Soler Bernardo e
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Elaine Cristina Castilho
dos Santos, proprietárias,
professores e funcionári-
os da Escola de Educa-
ção Infantil Aquarela, pela
construção e inauguração
do seu novo prédio, com
amplas e modernas ins-
talações, localizado na
Avenida José Rodrigues,
nº180, no Jardim do Bos-
que.

Aplausos nº36/2005 – Ao Ilustríssimo Se-
nhor Eng. Nilton Zenhiti
Suetugo, pela publicação
no Jornal de Jales de uma
coluna semanal de sua
lavra abordando o tema:
“Lixo: uma questão
ambiental”.

Aplausos nº37/2005 – À Ilustríssima Se-
nhora Raquel Ferreira Pra-
do, proprietária, Professo-
res e Funcionários da
Escola de Educação In-
fantil EDEM, pela cons-
trução do seu novo prédio,
com amplas e modernas
instalações.

Aplausos nº38/2005 – Ao Reverendíssimo
Senhor Pastor Ezequias
Pereira da Silva e demais
Cooperadores, Membros
e Congregados da Igreja
do Nazareno de Jales,
pela organização e promo-
ção de importante evento
religioso realizado no dia
30 de abril de 2005, na
Praça João Mariano de
Freitas.

Aplausos nº40/2005 – À Ilustríssima Se-
nhora Doutora Ana Carla
Souza de Marqui, pela ins-
talação da Clínica
Otorrinus que, sob sua
direção, está atendendo à
nossa população na espe-
cialidade médica de
Otorrinolaringologia.

Aplausos nº41/2005 – À AVCC – Associa-
ção de Voluntários de
Combate ao Câncer da
Região de Jales, pela sua
fundação ocorrida em As-
sembléia Geral realizada
no dia 13 de junho de
2005.
- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Pesar nº46/2005 – Pelo falecimento de
João Cláudio Machado.

Aplausos nº51/2005 – Ao Reverendíssimo
Senhor Pastor Elias
Fernandes de Matos e de-
mais Dirigentes e Mem-
bros da Primeira Igreja Ba-
tista de Jales, pelo seu 39º
aniversário de fundação.

Aplausos nº52/2005 – Às Ilustríssimas
Senhoras Amélia Nasci-
mento Matos, Marli Récio
Penha e Márcia Paz
Landin, pela organização
e realização do 11º En-
contro da Amiga, tradici-
onal evento da Primeira
Igreja Batista de Jales.

Aplausos Nº54/2005 – Ao Reverendíssimo
Senhor Pastor Ezequias
Pereira e demais
Cooperadores, Membros
e Congregados da Igreja
do Nazareno de Jales,
pela comemoração festi-
va de seu 1º aniversário
de atividades em nossa
cidade, realizadas nos
dias 2 e 3 de julho de
2005.

Aplausos nº55/2005 – Aos Diretores e
Membros da Associação
Cultural e Esportiva Nipo
Jalesense, pela organiza-
ção e promoção do
UNDO-KAI, realizado no
dia 10 de julho de 2005,
no Clube de Campo da
referida entidade.
- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Pesar nº56/2005 – Pelo falecimento de
José Gentini.
- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Aplausos nº58/2005 – Ao Reverendíssimo
Senhor Pastor Elias
Fernandes de Matos e ao
Ilustríssimo Jovem
Reginaldo Anderson Viota
Barretos, Presidente da
Griffe Teen e demais Diri-
gentes e Membros da Pri-
meira Igreja Batista de
Jales, pela organização e
realização da palestra
ministrada pelo Doutor
Joel Leite, Psicólogo Clí-
nico da Instituição Previ-
na Brasil, de Bauru.

Pesar nº61/2005 – Pelo falecimento de
Eduardo Rodrigues Tor-
res.
- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Aplausos nº64/2005 – Ao Ilustríssimo Se-
nhor Doutor Ari Dalton
Martins Moreira Júnior,
pelo trabalho que realizou
objetivando sediar em
Jales uma Subsecção do
Instituto dos Advogados
Previdenciários do Estado
de São Paulo – IAPE.

Aplausos nº72/2005 – Aos Ilustríssimos
Senhores Valmir Pretto,

Presidente do CIPA e An-
tonio Rodrigues da Grella
Filho, Gerente da Divisão
de Jales da Sabesp e fun-
cionários, pela organiza-
ção e promoção da SIPAT
2005 – 12ª Semana Inter-
na de Prevenção de Aci-
dentes de Trabalho.
- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Aplausos nº73/2005 – Ao Reverendíssimo
Senhor Pastor Odair
Silvério Paes, demais Di-
rigentes e Membros da
Primeira Igreja Evangélica
Pentecostal “O Brasil
para Cristo”, de Jales, pelo
seu 39º Aniversário de fun-
dação.

Pesar nº79/2005 – Pelo falecimento da
Senhora Nelza Nogueira
de Castilho.

Aplausos nº82/2005 – Aos Ilustríssimos
Senhores organizadores e
participantes do 1º Sput-
Uaae, pela realização do
evento que marcou o re-
encontro de integrantes da
União Acadêmica Albert
Einstein e da Escuderia
Sputinik, jovens que mo-
vimentaram com ativida-
des culturais e esportivas
a cidade de Jales nos
anos 70.

Aplausos nº85/2005 – Aos Diretores e
Membros do Lions Clube
de Jales “Santo Argenti-
na”, pela realização de
reunião festiva de visita ao
governador Distrito L6,
Maurício Brandão de
Vilhena e sua esposa,
Maria Mercedes de
Moraes Vilhena, no dia 17
de setembro de 2005.

Aplausos nº91/2005 – Aos Diretores e
Membros do Lions Clube
de Jales “Santo Argenti-
na”, pela organização e
promoção do Tropical
Lions Show, cuja renda foi
destinada ao Lar dos Ve-
lhinhos de Jales.

Aplausos nº92/2005 – Ao Ilustríssimo Se-
nhor Márcio da Silva
Menezes, Digníssimo Di-
retor e demais integrantes
da Banda Jafferson, pelo
belo trabalho musical re-
alizado nos 15 anos de
sua existência, divulgan-
do o nome de Jales em
apresentações por todo o
Brasil.

Aplausos nº97/2005 – Ao Reverendíssimo
Senhor Pastor Geasi
Ferreira da Costa e de-
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mais membros da Igreja
Adventista do Sétimo Dia
de Jales e da ADRA –
Agência Adventista de
Desenvolvimento e Recur-
sos Assistenciais, pela
organização do curso
“Como Deixar de Fumar
em Cinco Dias”, realiza-
do dos dias 16 a 20 de
outubro, na Cooperativa
Regional de Ensino de
Jales.

Aplausos nº100/2005 – À Diretoria de En-
sino de Jales, através de
seu Dirigente Regional,
Prof. João Luis Sene,
Supervisores, Diretores,
Vice-Diretores, Assisten-
tes Técnicos Pedagógi-
cos, Coordenadores, Pro-
fessores, Funcionários da
Educação em Geral e Alu-
nos da Rede Pública Es-
tadual, pelo brilhante fei-
to alcançado classifican-
do-se em primeiro lugar no
SARESP/2004 – Sistema
de Avaliação e Rendimen-
to Escolar do Estado de
São Paulo.

- Subscrita pelos Vereadores: Claudir
Aranda da Silva, Prof.
Luís Especiato, José
Roberto Fávaro, Mauro
Hélio Lopes, Dr. Jorge
Pêgolo, Gilberto Ale-
xandre de Moraes,
Prof. Osmar Pereira de
Rezende e Prof.
Rivelino Rodrigues.

Aplausos nº102/2005 – À Ilustríssima Se-
nhora Professora Ana
Maria Saura Rodrigues,
Digníssima Presidente e
demais membros da Dire-
toria e integrantes da As-
sociação de Voluntários
no Combate ao Câncer
(AVCC), pelo sucesso al-
cançado na primeira edi-
ção da Festa das Na-
ções.

Aplausos nº108/2005 – Aos Ilustríssimos
Senhores Fabrício Fuga e
Paulo José Fuga, Direto-
res e demais funcionários
da Fuga Couros Jales
Ltda, pelo recebimento do
Prêmio FIESP, outorgado
pela Federação das Indús-
trias do Estado de São
Paulo, conquistando o pri-
meiro lugar na categoria
“Energia Alternativa”.

PROJETOS

P.L. nº04/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua Dr.

Ovídio Pinheiro)
Autógrafo nº05/2005
Lei nº2.867/2005

P.L. nº71/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Miguel Cervantes
Rodrigues)
Autógrafo nº61/2005
Lei nº2.921/2005

P.L. nº76/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Maria Aparecida Brocco
Muniz)
Autógrafo nº65/2005
Lei nº2.925/2005

P.L. nº124/2005 – Que dispõe sobre a pre-
venção do câncer de
mama no âmbito munici-
pal.
Autógrafo nº115/2005
Lei nº2.968/2005

P.L. nº125/2005 – Que dispõe sobre a pre-
venção do câncer de prós-
tata no âmbito municipal.
Autógrafo nº116/2005
Lei nº2.969/2005

P.L. nº126/2005 – Que dá denominação ao
Terminal Rodoviário
Intermunicipal de Passa-
geiros. (Prefeito José An-
tonio Caparroz).
Autógrafo nº112/2005
Lei nº2.965/2005

P.L. nº133/2005 – Que dá denominação a
via pública. (Rua Dirceu
Gonçalves Resende).
Autógrafo nº120/2005
Lei nº2.974/2005

JORGE PÊGOLO

INDICAÇÕES

Nº020/2005 – Que solicita do Executi-
vo a execução de obras
na Estrada Municipal JAL
355, entre a ponte sobre
o Córrego do
Marimbondinho, no final
da Avenida Salustiano
Pupim até a Rodovia Dr.
Euphly Jalles, tornando-a

transitável de forma pere-
ne.

Nº153/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para
priorizar a aplicação de
recursos na Avenida Ma-
ria Jalles, principalmente
nos cruzamentos com as
Ruas Dez e das Palmei-
ras, pontos estes mais
críticos de afunilamento
de passagens e de volu-
mes maiores de águas
pluviais, realizando obras
planejadas e definitivas,
eliminando de vez o pro-
blema, que por ocasião
de chuvas mais intensas,
transbordam do leito do
córrego, passando a “cor-
rer” em grande volume
sobre a via pública.

Nº261/2005 – Que solicita do Executi-
vo revisão dos meios-fios
existentes na zona urba-
na da cidade pois muitos
estão impedindo o esta-
cionamento normal de ve-
ículos onde já são inócu-
os. Solicita ainda, a
desobstrução de calçada
na Rua Sete, defronte
2343 há tempos interdita-
da.

Nº262/2005 – Que solicita do Executi-
vo a elaboração de proje-
to de sarjetão, para servir
como protótipo nas cons-
truções e substituições
dos sarjetões danificados
ou inadequados em toda
a zona urbana.

Nº287/2005 – Que solicita do Executi-
vo estudos técnicos e
ações visando a solução
do problema detectado
em vários pontos da cida-
de, com o secamento de
galhos das árvores oitis e
ficus que via de regra evo-
lui para as próprias árvo-
res, prevenindo de even-
tual proliferação do mal.
Solicita, ainda, a poda pa-
dronizada e o manejo ade-
quado das árvores da ci-
dade.

Nº409/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implementação de
ações e obras concretas
e eficazes, visando elimi-
nar os riscos iminentes de
acidentes de trânsito na
Avenida Francisco Jalles,
no cruzamento com a
Rua Catorze, quais se-
jam: a implantação de sis-
tema de sinais luminosos
– semáforo, ou a implan-
tação de rotatória e ou a
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implantação de modifica-
ções no sistema local de
sentido de tráfego dos ve-
ículos.

Nº501/2005 – Que solicita do Executi-
vo, estudos e ações para
identificar espécies nati-
vas e ou frutíferas, que
plantadas e zeladas nas
áreas de preservação per-
manente, façam através
de suas raízes a conten-
ção da erosão, bem como
produzam alimentos à
fauna silvestre, (cabecei-
ra do Córrego do
Marimbondinho, no trecho
que se inicia na Rua Dez
até à Rodovia Dr. Euphly
Jalles, bem como em to-
dos os córregos do Muni-
cípio).

Nº584/2005 – Que solicita do Executi-
vo, medidas cabíveis vi-
sando a poda e até mes-
mo a eventual retirada de
algumas árvores na Ave-
nida Maria Jalles, circun-
dando a calha de capta-
ção de águas pluviais.

Nº611/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de um
redutor de velocidade na
Avenida Francisco Jalles,
imediações do número
1381 e do cruzamento
com a Rua Itália, no sen-
tido de tráfego de quem vai
do centro para os bairros.

Nº615/2005 – Que solicita do Executi-
vo a retirada do Projeto de
Lei nº97/2005, que auto-
riza o Executivo a alienar,
mediante “dação em pa-
gamento”, a área do cam-
po de futebol da Fepasa
ao Espólio de Euphly
Jalles, para que revendo
as projeções de despe-
sas para o ano seguinte,
preserve a área de terra
em questão e a destine à
futura edificação de um
Centro Administrativo.

Nº616/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de obras
para interligação da Rua
Pedro Pêgolo, no Jardim
Pêgolo II, que é interrom-
pida em seu final por uma
chácara, à Rua Juvêncio
Pereira de Brito, na Chá-
cara Bandeirantes.

Nº686/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação em nos-
sa cidade de sinalização
semafórica de regulamen-
tação para pedestres, au-
xiliar e sincronizada com
a sinalização do mesmo

gênero e de regulamenta-
ção para veículos.

REQUERIMENTOS

Nº023/2005 – Que requer dos
Excelentíssimos Senho-
res: Severino Cavalcante,
Digníssimo Presidente da
Câmara dos Deputados e
Renan Calheiros,
Digníssimo Presidente do
Senado Federal, providên-
cias no sentido de ence-
tar uma ação firme e co-
rajosa, objetivando a rejei-
ção, por inteiro, da MP
232, pelos vários motivos
explicitados no Requeri-
mento e por ser a mesma
lesiva aos interesses do
povo brasileiro.
- Subscrito pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal;

Nº129/2005 – Que requer do Executivo,
após tecer várias conside-
rações, para que informe
o real valor da dívida do
município para com a fa-
mília Jalles decorrente da
desapropriação do terreno
onde se situa o Distrito
Industrial II; sobre os mo-
tivos do não pagamento
das parcelas vencidas da
dívida; sobre o critério
para a escolha da empre-
sa de consultoria que
executou as conferências
dos cálculos da indeniza-
ção – Peres, Moura S/C
Ltda, o contrato de pres-
tação de serviços e o
montante pago pelo mu-
nicípio. Requer, finalmen-
te, a medida efetiva toma-
da para fazer valer os nú-
meros apresentados pela
Conferência dos Cálculos
da Indenização.

Nº154/2005 – Que requer do Executivo
junto ao IPASM, informa-
ções sobre imóveis per-
tencentes ao referido Ins-
tituto e também sobre seu
cálculo atuarial; projeção
da aplicação com a arre-
cadação das alienações;
montante aplicado, níveis
de garantia e rendimen-
tos; se rendimentos supe-
ram as despesas gerais
e a quantidade de aposen-
tados, além do montante
dispendido mensalmente
com os benefícios.

MOÇÕES

Aplausos nº11/2005 – Ao Governador do
Estado de São Paulo, Dr.
Geraldo Alckmin, ao Se-
cretário da Educação do
Estado de São Paulo,
Prof. Gabriel Chalita e ao
Dirigente Regional de En-
sino, Prof. João Luiz
Sene, pelo avanço no de-
senvolvimento do ensino
público, mediante deci-
sões arrojadas, tanto de
caráter administrativo,
pedagógico e político, ser-
vindo de modelo, não só
para outros Estados da
União, mas também para
outros Países.

Aplausos nº80/2005 – Ao Ilustríssimo Se-
nhor Roque Castardo,
pela sua atuação em nos-
sa comunidade, desta-
cando-se como cidadão
exemplar, líder comunitá-
rio, escritor de talento e
esportista.

Pesar nº89/2005 – Pelo falecimento de
Antonio de Leon Miranda.
- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Congratulações nº107/2005 – À todos os
policiais civis, pelos cem
anos da instituição Polí-
cia Civil de São Paulo,
comemorado no dia 23 de
dezembro de 2005.
- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

JOSÉ ROBERTO FÁVARO

INDICAÇÕES

Nº019/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja tapado com a maior
urgência, um enorme bu-
raco localizado na Rua
Guido Parminondi, imedi-
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ações do número 1.498,
no Jardim Eldorado.

Nº033/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de caçam-
bas em todas as vias de
saída da cidade,
objetivando evitar que as
pessoas joguem lixo às
margens das estradas.

Nº034/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja totalmente
recapeada a Rua Nossa
Senhora Aparecida, que
se encontra em péssimas
condições de conserva-
ção.

Nº087/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à ELEKTRO, pro-
vidências para que sejam
trocadas as lâmpadas
queimadas existentes na
Rua Fernando Barrientos
Calderon, no Jardim do
Bosque.

Nº099/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja proibido o estaciona-
mento de veículos na Rua
11, entre a Avenida João
Amadeu e a Rua 12, onde
se localiza a Catedral e a
Praça Euphly Jalles.

Nº100/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de placa
de sinalização de adver-
tência na Avenida Fran-
cisco Jalles, esquina com
a Rua 4, objetivando me-
lhor orientar os motoristas
sobre o funcionamento do
semáforo ali existente.

Nº170/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da
Rua São José, no Bairro
Vila Aparecida.

Nº334/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de uma
valeta para escoamento
de água servida (sarjetão)
na Rua Altair Lopes, de-
fronte ao número 790, no
Jardim Eldorado.

Nº396/2005 – Que solicita do Executi-
vo o asfaltamento da Rua
Ângelo Scaramuza, prin-
cipalmente defronte ao
número 2745, no Jardim
São Lucas.

Nº397/2005 – Que solicita do Executi-
vo seja colocada uma ca-
çamba para coleta de lixo
nas proximidades da Bar-
raca de Suco Dona Ma-
ria, nas imediações do tre-
vo da Rodovia Eliezer
Montenegro Magalhães
(Jales-Pontalinda).

Nº515/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de com-

pleta remodelação na
área central da cidade,
principalmente na Praça
João Mariano de Freitas,
popularmente conhecida
como Praça do Jacaré,
substituindo os seus
equipamentos de lazer.
Solicita, ainda, constante
manutenção na Praça Dr.
Euphly Jalles, pois a mes-
ma é danificada com fre-
qüência, em razão dos
eventos nela promovidos.

Nº589/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam confeccionadas e
colocadas placas
indicativas da localização
do Velório Municipal, des-
de as entradas da cidade
até o Cemitério, para ori-
entação dos condutores
de veículos.

Nº601/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam tomadas medidas
de combate aos carrapa-
tos que proliferam no Jar-
dim São Gabriel.

Nº695/2005 – Que solicita do Executi-
vo a concessão de uma
cesta básica de natal aos
trabalhadores que pres-
tam serviços à Prefeitura
Municipal nas frentes de
trabalho.

REQUERIMENTOS

Nº027/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal, os motivos
pelos quais a Prefeitura
Municipal não está aten-
dendo a população caren-
te quando a mesma soli-
cita caminhão de terra e
se tal atendimento será
reiniciado.

Nº42/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal, os motivos
pelos quais até a presen-
te data os recursos desti-
nados pelo Deputado
Luciano Zica à Prefeitura
de Jales para a aquisição
de equipamentos hospita-
lares ainda não foram uti-
lizados. Requer ainda,
para que informe quando
tais equipamentos serão
adquiridos e quando se-
rão colocados à disposi-
ção da população.

Nº47/2005 – Que requer do Executivo
informações sobre quan-

do será elaborado e enca-
minhado à Câmara Muni-
cipal para apreciação dos
Vereadores, o Projeto de
Lei que regulamenta a fun-
ção e os salários dos fun-
cionários públicos munici-
pais que prestam serviços
junto às creches da Pre-
feitura.
- Subscrito pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Nº64/2005 – Que requer seja oficiado
ao Deputado Estadual
Campos Machado, mani-
festando o apoio e os
aplausos do Poder
Legislativo de Jales, à sua
iniciativa de propor o Pro-
jeto de Lei nº491/2003,
que institui no âmbito do
Estado o certificado “Tor-
cedor Doador de Sangue”,
propositura de relevante
interesse público que vai
incentivar a coleta de san-
gue, premiando os doado-
res com ingressos gratui-
tos em eventos oficiais em
quaisquer modalidades
esportivas.

Nº79/2005 – Que requer do Executivo
para que informe sobre os
recursos oriundos da
Petrobrás para recupera-
ção da pavimentação
asfáltica das vias públicas
da cidade. Requer ainda
para que informe se a Vila
União está incluída no rol
dos bairros a serem
recapeados e se seus
moradores  terão que ar-
car com o custo do
recapeamento ou o mes-
mo será gratuito.

PROF. LUIS ESPECIATO

INDICAÇÕES

Nº01/2005 – Que solicita do Executi-
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vo providências para que
sejam recapeadas e, se
não for possível de imedi-
ato, que sejam tapados
os buracos existentes
nas seguintes vias públi-
cas: Rua Relíquias
Miranda, Rua José
Scaramuza, no Jardim
Soraia; ruas que dão saí-
das para os bairros Vila
Talma, Jardim Eldorado,
Jardim Brasil e
adjacências e a rua que
dá acesso à Escola Pro-
fessora Onélia Faggioni
Moreira.

Nº02/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja realizado um estudo
objetivando reformular o
Plano de Cargos e Carrei-
ra do Magistério Público
Municipal.

Nº03/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja organizado de imedi-
ato uma equipe para co-
ordenar a implantação do
Orçamento Participativo
no Município de Jales.

Nº04/2005 – Que solicita do Executi-
vo o asfaltamento da rua
que fica atrás da Coope-
rativa de Ensino/Objetivo,
no Jardim Aclimação.

Nº038/2005 – Que solicita do Executi-
vo a constituição de uma
Equipe Multidisciplinar in-
tegrada por psico-
p e d a g o g o s ,
fonoaudiólogos, psicólo-
gos e terapeutas
ocupacionais para atendi-
mento específico  nas
Unidades Escolares do
Município às crianças que
tem desvio de comporta-
mento.

Nº039/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um
prédio para abrigar a
EMEI do Jardim Munici-
pal.

Nº040/2005 – Que solicita do Executi-
vo a criação de uma co-
missão para estudar o
Plano de Cargos e Salári-
os dos Funcionários Pú-
blicos Municipais de
Jales.

Nº071/2005 – Que solicita do Executi-
vo a elaboração de Proje-
to de Lei criando o Está-
gio Remunerado para es-
tudantes universitários em
todos os setores da ad-
ministração pública muni-
cipal.

Nº072/2005 – Que solicita do Executi-

vo a construção de um
prédio para abrigar a
EMEI do Jardim São
Judas Tadeu.

Nº073/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implementação de
ações objetivando o aten-
dimento integral às crian-
ças e adolescentes, de
forma descentralizada,
em cada bairro ou setor
da cidade.

Nº074/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de uma
cobertura ou colocação
de toldo de proteção ao
sol e chuva, defronte ao
prédio do Pronto Socorro
Municipal.

Nº075/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja organizado e sinali-
zado os espaços de es-
tacionamento de veículos
defronte e ao lado do pré-
dio do Pronto Socorro
Municipal.

Nº115/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências no senti-
do de que a área da cul-
tura passe a ter autono-
mia financeira, com orça-
mento próprio.

Nº116/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de que-
bra-molas no leito
carroçável da Rua Oito,
pouco antes do cruza-
mento com a Rua Cinco,
lateral ao prédio da Pre-
feitura Municipal.

Nº142/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de opera-
ção tapa-buracos na Rua
Elizabeth, proximidades
da Avenida da Integração
e da Rua Dois.

Nº164/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja recapeada e, se não
for possível de imediato,
que sejam tapados os
buracos existentes na
Rua Tapajós, no Jardim
Arapuã.

Nº165/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências no senti-
do de organizar uma coo-
perativa de catadores de
lixo reciclável, assim
como a implantação de
uma usina para
reciclagem do lixo coleta-
do em nossa cidade, em
parceria com entidades
de nossa comunidade.

Nº166/2005 – Que solicita do Executi-
vo a adoção dos procedi-
mentos legais cabíveis,
objetivando tornar obriga-

tória a realização de diag-
nóstico de audição nos
recém-nascidos, imedia-
tamente após o nasci-
mento dos mesmos, em
hospitais, maternidades e
outros locais no Município
de Jales.

Nº181/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de calça-
das na Rua Novo Horizon-
te, defronte a sede da As-
sociação dos Moradores
do Jardim Arapuá, imedi-
ações da APAE.

Nº182/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de opera-
ção tapa-buracos na Rua
Guido Parminondi, no Jar-
dim Eldorado, principal-
mente na esquina com a
Rua dos Guatambus.

Nº183/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de opera-
ção tapa-buracos na Rua
Augusto Menezes, no Jar-
dim Eldorado.

Nº242/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja tapado um enorme
buraco existente na Rua
Vereador Domingos Rosis
Filho, ao lado da residên-
cia de nº276, no Jardim do
Bosque.

Nº243/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de opera-
ção tapa-buraco na Ave-
nida José Rodrigues, no
Jardim do Bosque.

Nº272/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja recapeada a pavi-
mentação asfáltica da Rua
Sete, no Jardim Micena.

Nº305/2005 – Que solicita do Executi-
vo a elaboração e o enca-
minhamento à Câmara
Municipal de Projeto de
Lei que disponha sobre a
política municipal do ido-
so, conforme anteprojeto
anexo à Indicação.

Nº311/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de opera-
ção tapa-buracos na Rua
São Marcos, no Jardim
São Francisco.

Nº312/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de ilumi-
nação pública na Rua São
Marcos, proximidades da
Avenida Salustiano
Pupim, no Jardim São
Francisco.

Nº313/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de opera-
ção tapa-buracos em toda
a extensão da Rua São
José, no Jardim São
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Judas Tadeu.
Nº314/2005 – Que solicita do Executi-

vo a realização de opera-
ção tapa-buracos na Rua
Vicente Leporace, princi-
palmente no trecho defron-
te ao prédio do CEFAM,
no Jardim Trianon.

Nº366/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de ilumi-
nação pública, com a co-
locação de pelo menos
uma luminária, na Rua
Augusto Menezes, imedi-
ações da residência de
número 170, no Jardim
Brasil.

Nº367/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de uma
completa operação tapa-
buraco em todas as ruas
próximas à Escola
Vocacional, no Jardim
Paulo VI.

Nº368/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam adquiridas e colo-
cadas pela Prefeitura Mu-
nicipal, placas indicativas
com o nome da Rua An-
tonio Peres Bernardo, no
Parque São Bernardo.

Nº439/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de com-
pleta operação tapa-bura-
cos na Rua Santa Maria,
na Vila Talma/Jardim
Tangará, proximidades da
empresa Paredão Materi-
ais para construção.

Nº440/2005 – Que solicita do Executi-
vo seja procedida com-
pleta limpeza na Avenida
Roque Viola, entre os
Bairros Jardim Eldorado e
a Vila Talma.

Nº441/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja colocada em prática,
se possível de imediato,
várias medidas de econo-
mia de energia elétrica,
relacionadas na Indica-
ção.

Nº473/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de com-
pleta operação tapa-bura-
cos na Rua Guilherme
Gomes, no Jardim Améri-
ca.

Nº495/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
Trânsito, providências
para que seja colocado
em prática um programa
de revitalização das nos-
sas praças e jardins.

Nº496/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um

sarjetão na Rua Wladimir
Antonio Franco, defronte
ao número 135, esquina
com a Avenida Roque Vi-
ola.

Nº504/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de calça-
das no lado esquerdo do
trecho final da Avenida
Paulo Marcondes, que se
encontra em terra.

Nº513/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da pa-
vimentação asfáltica da
Rua Aleixo Basílio Men-
des, no Jardim Eldorado.
Solicita, ainda, a constru-
ção de um canteiro cen-
tral no trecho inicial da
referida rua, objetivando
permitir seu acesso às
Ruas Relíquias Miranda e
Santa Adélia.

Nº514/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da pa-
vimentação asfáltica da
Avenida Cosme e
Damião, no trecho entre
a Rua Santa Maria e a
Rua Santa Adélia, na Vila
Talma.

Nº546/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da pa-
vimentação asfáltica do
trecho inicial da Avenida
da Integração, no sentido
à Rua Nova York.

Nº560/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam colocados na Bibli-
oteca Pública Municipal,
à disposição do público
em geral, para leitura e in-
formação, jornais de cir-
culação nacional, dentre
os quais a “Folha de São
Paulo” e o “Estado de São
Paulo”, assim como os
jornais publicados no mu-
nicípio.

Nº561/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da pa-
vimentação asfáltica da
Rua Embu, entre a Rua
Prof. Rubião Meira e a
Rua Minas Gerais.

Nº562/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um es-
coadouro para água ser-
vida (sarjetão) na Rua
Santa Maria, esquina
com a Rua São Pedro, na
Vila Talma.

Nº563/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um es-
coadouro para água ser-
vida (sarjetão) na Rua Be-
nedito Artur Peresi, proxi-
midades do Depósito de
Material de Construção

Tiago.
Nº575/2005 – Que solicita do Executi-

vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
Trânsito e a CIRETRAN,
providências para o de-
senvolvimento de campa-
nhas educativas de
mobilização com a distri-
buição de panfletos
explicativos sobre infra-
ções de trânsito e os res-
pectivos valores das mul-
tas para conhecimento da
população.

Nº602/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de uma
ondulação transversal no
leito carroçável da Rua
Cinturão Verde, proximi-
dades do número 3309, no
Jardim Pêgolo.

Nº638/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para a re-
alização de completa lim-
peza no recinto do Parque
de Exposições Juvenal
Giraldelli, com a retirada
dos pneus inservíveis que
se encontram amontoa-
dos.

Nº639/2005 – Que solicita do Executi-
vo o asfaltamento do tre-
cho ainda em terra da Rua
dos Bancários, a partir do
número 1787, no Jardim
Soraia.

Nº640/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de ilumi-
nação pública, com a co-
locação de uma luminária
no último poste existente
na Rua dos Bancários,
imediações da residência
de número 1787, no Jar-
dim Soraia.

Nº659/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para a ela-
boração e o encaminha-
mento à Câmara Munici-
pal de Projeto de Lei cri-
ando uma contribuição vo-
luntária à Santa Casa de
Misericórdia de Jales e à
Associação dos Voluntá-
rios de Combate ao Cân-
cer da Região de Jales -
AVCC, conforme antepro-
jeto anexo à Indicação.

REQUERIMENTOS

Nº004/2005 – Que solicita do Executi-
vo para que informe à Câ-
mara Municipal quais são
as dívidas do Município,
quem são os credores,
discriminando o montan-
te de cada uma delas.
Requer ainda, para que
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informe qual o estado de
conservação dos veículos
e maquinários da Prefei-
tura e como estão os es-
toques de material de con-
sumo, combustíveis, pe-
ças e equipamentos nos
almoxarifados da Prefeitu-
ra. Requer, finalmente,
para que informe se a fo-
lha de pagamento dos fun-
cionários municipais se
encontra em atraso. Se
afirmativo, quais os me-
ses em atraso e o mon-
tante da dívida com o
IPASM.

Nº009/2005 – Que requer do Gerente
Responsável pelo Expres-
so Itamarati várias infor-
mações sobre a linha de
transporte de passageiros
Jales-Araçabuta e
Araçatuba-Jales.

Nº010/2005 – Que requer do Executivo
para que informe qual é o
número de funcionários
efetivos no cargo de gari
na Prefeitura e quantos
estão realmente desem-
penhando esta função.
Requer, ainda, para que
informe se existem garis
efetivos exercendo outras
funções na Prefeitura e se
afirmativo, quem são eles
e onde estão lotados.

Nº025/2005 – Que requer da Ilustríssima
Senhora Ivani Sisto
Alessi, Diretora Técnica
do Serviço de Saúde e
Responsável pela Vigilân-
cia Sanitária de Jales, para
que informe à Câmara
Municipal em qual legis-
lação está embasada a
proibição da venda de gê-
neros alimentícios em far-
mácias e drogarias. Re-
quer, ainda, para que in-
forme se algumas farmá-
cias e drogarias possuem
autorização para realizar
a venda de tais produtos
e em caso afirmativo,
quais são os estabeleci-
mentos autorizados e as
bases legais para tal au-
torização.

Nº034/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal se existe al-
gum novo loteamento
aprovado pela Prefeitura
Municipal em área
limítrofe ao Conjunto
Habitacional Dercílio Joa-
quim de Carvalho e em
caso afirmativo, qual o
nome do loteamento e

quem é o seu loteador.
Requer, ainda, para que
informe se o referido
loteamento conta com
infra-estrutura básica.

Nº035/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal como está
atualmente a coleta sele-
tiva do lixo em nosso Mu-
nicípio; se tal coleta está
sendo feita regularmente
em dias determinados ou
esporadicamente e sobre
as providências que a Pre-
feitura está tomando com
relação ao lixo coletado
que polui e degrada o
meio ambiente.

Nº40/2005 – Que requer da Viação São
José Limitada, para que
informe à Câmara Munici-
pal quais são as linhas de
transporte coletivo urbano
atendidas pela Viação
São José e quais os ho-
rários de circulação dos
ônibus. Requer, ainda,
para que informe se há
redução de horários de
circulação de ônibus nos
finais de semana e feria-
dos e os motivos pelos
quais os ônibus não são
dotados de equipamentos
adequados para acesso
de idosos e deficientes.

Nº41/2005 – Que requer do Responsá-
vel pela Vigilância Sanitá-
ria Municipal para que in-
forme à Câmara Municipal
se farmácias e drogarias
estabelecidas no Municí-
pio possuem autorização
para realizar a venda de
gêneros alimentícios e
em caso afirmativo, quais
são os estabelecimentos
autorizados e quais as
bases legais para tal au-
torização.

Nº50/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal se já foram
efetuados os pagamentos
dos débitos atrasados da
Prefeitura Municipal para
com a ELEKTRO. Requer,
ainda, para que informe o
cronograma estabelecido
pela atual administração
para colocação de lumi-
nárias nos pontos escu-
ros da cidade. Requer, fi-
nalmente para que infor-
me sobre o montante ar-
recadado mensalmente
com a Taxa de Iluminação
Pública, sobre a existên-
cia de conta própria para

depósito dos recebimen-
tos da referida Taxa e qual
o montante em caixa.

Nº52/2005 – Que requer do Executivo
para informe à Câmara
Municipal qual setor da
Prefeitura Municipal é o
responsável pela fiscaliza-
ção e apreensão de ani-
mais soltos pela cidade,
como funciona tal setor e
se a fiscalização é cons-
tante ou periódica. Re-
quer, ainda, para que in-
forme qual a forma que os
animais são apreendidos,
onde ficam guardados e
se os proprietários dos
animais apreendidos es-
tão sendo multados.

Nº73/2005 – Que requer do Presiden-
te da Câmara Municipal
de Jales, Senhor Gilberto
Alexandre de Moraes,
providências no âmbito do
Poder Legislativo
objetivando a convocação
de uma Sessão Solene no
mês de Agosto de 2005,
para comemorar de forma
condigna os trinta anos da
Embrapa Uva e Vinho.

Nº74/2005 – Que requer do Superinten-
dente do IPASM, informa-
ções sobre o patrimônio
do IPASM: imóveis e re-
cursos financeiros, ban-
cos depositados, valor
dos imóveis, títulos,
ações, data das aquisi-
ções e valores atuais, có-
pias dos contratos com as
instituições que foram
negociados os títulos,
sobre a administração
dos títulos, o valor pago
pela administração e seus
prazos de vencimento.

Nº86/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal se a admi-
nistração municipal pre-
tende realmente atender a
solicitação de constituir a
Equipe Multidisciplinar,
integrada por psico-
p e d a g o g o s ,
fonoaudiólogos, psicólo-
gos e terapeutas
ocupacionais, de atendi-
mento específico às uni-
dades escolares do Mu-
nicípio, e em caso afirma-
tivo, quando será consti-
tuída tal equipe. Requer,
ainda, se não for possível
atender a solicitação, ex-
por os motivos.

Nº90/2005 – Que requer do Executivo
junto à Secretaria Munici-
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pal de Planejamento e
Trânsito, para que informe
à Câmara Municipal,
quais as providências to-
madas para solucionar os
problemas decorrentes da
existência de degraus em
calçadas localizadas no
perímetro urbano. Requer,
ainda, para que informe
quando serão sanadas
tais irregularidades espe-
cificamente nas Avenidas,
dentre as quais a Avenida
João Amadeu e, por últi-
mo, se já houve algum
entendimento com propri-
etários dos locais onde
existem tais degraus
objetivando resolver o pro-
blema.

Nº91/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal se já foi co-
locada em prática pela
administração municipal a
lei que cria condições
para a inserção de jovens
no mercado de trabalho.
Em caso afirmativo, qual
é o órgão e qual é o local
onde estão sendo realiza-
dos os cadastramentos
dos interessados e em
caso negativo, quando e
em que local tais inscri-
ções serão efetuadas.

Nº96/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal se a atual
administração tem a in-
tenção de solucionar o
problema da jornada de
trabalho dos servidores da
saúde que persiste des-
de a contratação dos
mesmos. Em caso afir-
mativo, quando será en-
caminhado à Câmara
Municipal o Projeto de Lei
regularizando tal situação
e em caso negativo, quais
os motivos e o respectivo
embasamento legal.

Nº110/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal as razões
pelas quais não são
disponibilizados nos esta-
belecimentos comerciais
que vendem produtos em
porções e fatiados, infor-
mações alertando as pes-
soas sobre a composição
dos alimentos.

Nº111/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal sobre as pro-
vidências tomadas para
sanar o problema da exis-

tência do “lixão” localiza-
do no trecho final da Ave-
nida José Rodrigues, no
Jardim do Bosque, bem
como a forma que a Pre-
feitura está exercendo o
seu poder de fiscalização,
visando coibir tal prática
no local, assim como em
todo o município. Requer,
ainda, para que informe os
motivos pelos quais o ca-
minhão de coleta de lixo
reciclável não está mais
fazendo a coleta na cida-
de.

Nº124/2005 – Que requer do Secretário
Municipal de Saúde, Ha-
milton Rodrigues e do Pre-
sidente da ADERJ, Anísio
Martins Ferreira Filho,
para que informem à Câ-
mara Municipal quantas
pessoas foram admitidas
pela atual administração
municipal para trabalha-
rem como Agente de Saú-
de junto aos PSFs do
Município, discriminando
nomes, endereços e em
quais PSFs tais agentes
prestam  serviço. Requer,
ainda, para que apresen-
tem  uma relação nomi-
nal dos concursados que
foram selecionados para
prestar serviços e seus
respectivos endereços.

Nº134/2005 – Que requer do Executivo
várias informações sobre
os Programas “Bolsa Es-
cola” e “Renda Família”
em nosso Município, a
saber: quantidade de pes-
soas cadastradas para re-
ceber os benefícios; quan-
tidade de pessoas inscri-
tas que efetivamente rece-
bem tais benefícios; se
todas as pessoas que se
enquadram nas exigênci-
as estão cadastradas; se
ainda existirem pessoas
interessadas como deve-
rão proceder e quanto
tempo vai demorar para o
cadastramento de todos
os interessados e quan-
do começarão a receber
os benefícios.

Nº155/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal qual a deci-
são tomada pela Prefeitu-
ra Municipal com relação
à denúncia feita pelo ci-
dadão Adalberto Mariano
dos Santos, com referên-
cia ao transporte de alu-
nos por ônibus e vans de

outros municípios e se
existe algum parecer ou
dispositivo legal sobre a
permissão ou a proibição
de tal prática.

MOÇÕES

Aplausos nº29/2005 – À Ilustríssima Pro-
fessora Lígia Cristina Car-
valho, pela sua destaca-
da participação, através
de seu trabalho denomi-
nado “O Emergir da idéia
de amor”, inserido no livro
“Relações de Poder, Edu-
cação e Cultura na Anti-
guidade e Idade Média”,
uma coletânea de estudos
em homenagem ao Pro-
fessor Daniel Valle Ribei-
ro, organizado pelo Pro-
fessor Ruy de Oliveira
Andrade Filho.
- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Aplausos nº35/2005 – Ao Ilustríssimo Pro-
fessor e Mestre Sedeval
Nardoque, pela sua des-
tacada participação, atra-
vés de seu trabalho deno-
minado: Renda da Terra e
Produção do Espaço Ur-
bano em Jales/SP, apre-
sentado no VII Colóquio
Internacional de Geo Crí-
tica, realizado em Santi-
ago, no Chile.

PROJETOS

P.L. nº48/2005 – Que dispõe sobre a cria-
ção de um sistema muni-
cipal integrado de inser-
ção de jovens no primeiro
emprego.
Autógrafo nº42/2005
Lei nº2.911/2005

P.L. nº84/2005 – Que institui o Programa
Municipal de Uso Racio-
nal da Água Potável e dá
outras providências.
Autógrafo nº78/2005
Lei nº2.940/2005

P.L. nº95/2005 – Que cria o programa de
Cartão de Saúde para a
3ª Idade e dá outras provi-
dências.
Autógrafo nº81/2005
Lei nº2.938/2005

P.L. nº93/2005 – Que institui o Programa
Municipal de Redução e
Racionalização do Uso de
Energia e dá providências
correlatas.
Autógrafo nº80/2005
Lei nº2.939/2005
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P.L. nº94/2005 – Que estabelece a
obrigatoriedade de que as
consultas médicas e os
exames laboratoriais do
serviço público de saúde
sejam atendidos no má-
ximo em 30 dias. (Vetado
parcialmente pelo Poder
Executivo)
Autógrafo nº107/2005
Lei nº2.971/2005

P.L. nº115/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Traves-
sa Laurentino Tonin)
Autógrafo nº100/2005
Lei nº2.957/2005

P.L. nº135/2005 – Que dá denominação a
ponte. (Ponte José Luiz
Machado)
Autógrafo nº121/2005
Lei nº2.975/2005

P.L. nº134/2005 – Que cria no Município
de Jales a contribuição
voluntária permanente de
ajuda pecuniária à Santa
Casa de Misericórdia de
Jales e à Associação dos
Voluntários de Combate
ao Câncer da Região de
Jales.
- Retirado e encami-
nhado ao Executivo
como Anteprojeto de
Lei.

P.L. nº132/2005 – Que dá nova denomina-
ção a praça pública. (Pra-
ça Valentim Felipe
Stefanoni).
- Em tramitação

P.D.Legislativo nº03/2005 – Que concede
Título de Cidadão
Jalesense (Professor Dou-
tor Arthur Roquete de
Macedo)
Decreto Legislativo
nº180/2005

P.D.Legislativo nº05/2005 – Que concede
Título de Cidadão
Jalesense (Fabrício Fuga)
Decreto Legislativo
nº182/2005
- Subscrito pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

MAURO HÉLIO LOPES

INDICAÇÕES

Nº012/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de uma
ondulação transversal
(quebra-molas) no leito
carroçável da Rua
Guarani, entre as Cohabs
Roque Viola e Dercílio
Joaquim de Carvalho.

Nº013/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de vesti-
ários e alambrados no
campo de futebol da Vila
União.

Nº014/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de uma
ondulação transversal
(quebra-molas) no leito
carroçável da Rua João
Borges de Lima, no Jar-
dim Paulista I.

Nº015/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de uma
grade de proteção circun-
dando todo o prédio do
Centro Cultural e Teatro
Municipal, objetivando
dotar o referido imóvel pú-
blico de mais segurança.

Nº045/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um es-
coadouro para água-servi-
da (sarjetão) na Rua
André Vialle, defronte ao
número 60.

Nº046/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de um ar-
rastão de limpeza em
toda a cidade.

Nº047/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de com-
pleta limpeza à beira de
toda extensão da linha
férrea no perímetro urba-
no da cidade, que se en-
contra em meio a um es-
pesso matagal.

Nº076/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de uma
ondulação transversal
(quebra-molas) na Rua
José Evaristo Scaramuza,
defronte ao número 1808.

Nº077/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja colocada uma cerca
elétrica de proteção e que
seja aumentada a altura
do muro que circunda o
Cemitério Municipal. So-
licita ainda, que seja im-
plantada rede de ilumina-
ção de alta potência no
seu interior e parte exter-
na.

Nº078/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de rede
de iluminação pública na
Rua Bauru, que margeia

o Conjunto Habitacional
Mutirão, ao lado da Cohab
Dercílio Joaquim de Car-
valho.

Nº079/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de opera-
ção tapa-buracos ou
recapeamento da pavi-
mentação asfáltica na Rua
Juvêncio Pereira de Brito,
na Chácara Bandeirantes.

Nº104/2005 – Que solicita do Executi-
vo o asfaltamento de um
trecho de aproximada-
mente cem metros na
Rua São Mateus, na Vila
Aparecida.

Nº105/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um es-
coadouro para água ser-
vida (sarjetão) na Rua For-
mosa, no Conjunto
Habitacional Dercilio Joa-
quim de Carvalho.

Nº106/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de uma
nova capela no recinto do
Cemitério Municipal, vis-
to que a existente atual-
mente é muito antiga e
não compensa reformá-la.

Nº107/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da pa-
vimentação asfáltica da
Rua Cauã, no Conjunto
Habitacional Roque Viola.

Nº134/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um
Centro Comunitário no
Conjunto Habitacional
Dercilio Joaquim de Car-
valho, com campo de fu-
tebol, quadra de areia,
campo de malha e bocha
e parque infantil.

Nº135/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um es-
coadouro para água ser-
vida (sarjetão) na Rua
Goiás, esquina com a Rua
Kansas, no Jardim Esta-
dos Unidos.

Nº167/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de um
quebra-molas no leito
carroçável da Rua Rubião
Meira, no Jardim Paraíso,
defronte ao Supermerca-
do Econômico.

Nº168/2005 – Que solicita do Executi-
vo a substituição da ilumi-
nação pública existente
na Praça João Mariano de
Freitas (praça do Jacaré)
e na Praça Euphly Jalles.

Nº169/2005 – Que solicita do Executi-
vo o asfaltamento da Rua
São Sebastião, no Jardim
Paulista.

Nº193/2005 – Que solicita do Executi-
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vo a implantação de um
quebra-molas na Rua
Oito, ao lado número
2757.

Nº194/2005 – Que solicita do Executi-
vo o asfaltamento da Es-
trada Municipal que liga a
Rua Bauru, popularmente
conhecida como saída do
Pilon, passando pelo
Córrego da Figueira até a
Rodovia Eliezer
Montenegro Magalhães.

Nº195/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de uma
ondulação transversal
(quebra-molas) na Rua
Treze, ao lado do nº´2690.

Nº228/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de ilumi-
nação pública na Rua
Camapuã, no Conjunto
Habitacional “Dercílio Jo-
aquim de Carvalho”.

Nº229/2005 – Que solicita do Executi-
vo a aquisição de fardas
e equipamentos de segu-
rança para os servidores
que trabalham como guar-
das e/ou vigilantes notur-
nos nos prédios públicos
municipais.

Nº230/2005 – Que solicita do Executi-
vo o asfaltamento da Es-
trada Municipal que liga a
Vila Aparecida da Boa
Vista, popularmente co-
nhecida como “subida
preta” até o trevo de aces-
so à Estrada da Uva.

Nº231/2005 – Que solicita do Presiden-
te da Câmara Municipal
de Jales, a contratação de
seguro para cobertura de
sinistros envolvendo os
veículos oficiais da Câma-
ra Municipal, com previ-
são de indenização, inclu-
sive para terceiros, em
caso de acidentes com
vítimas.

Nº232/2005 – Que solicita do Executi-
vo, a contratação de se-
guro para cobertura de si-
nistros envolvendo os veí-
culos oficiais da Prefeitu-
ra Municipal, com previ-
são de indenização, inclu-
sive para terceiros, em
caso de acidentes com
vítimas.

Nº252/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de ilumi-
nação pública na Avenida
Antonio Pavan, no Con-
junto Habitacional Dercílio
Joaquim de Carvalho,
com a colocação de uma
luminária no poste exis-
tente defronte ao estabe-

lecimento comercial de-
nominado Chapa Lan-
ches.

Nº253/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um
mata-burro na proprieda-
de do Senhor Benedito
José Marcandale, no
Córrego do Arara.

Nº254/2005 – Que solicita do Executi-
vo a organização de uma
fanfarra municipal.

Nº256/2005 – Que solicita do Executi-
vo a contratação de auxi-
liares de enfermagem
para acompanharem os
motoristas das ambulân-
cias da Prefeitura Munici-
pal, quando os referidos
veículos buscam pacien-
tes em suas residências
para serem socorridos no
Pronto Socorro Municipal,
ou quando os mesmos
são encaminhados para
atendimento em outros
centros médicos.

Nº268/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de ilumi-
nação pública, com a co-
locação de luminárias nos
postes existentes em
toda a extensão da Ave-
nida Antonio Pavan, no
Conjunto Habitacional
Dercílio Joaquim de Car-
valho.

Nº278/2005 – Que solicita do Executi-
vo a contratação de auxi-
liares de enfermagem
para todas as creches da
Prefeitura.

Nº279/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Viação São
José, providências para
que todos os pontos de
ônibus existentes na ci-
dade sejam dotados de
cobertura, bancos e pai-
néis onde sejam expostos
os horários e os itinerári-
os de circulação dos mes-
mos.

Nº280/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências junto ao
Governo do Estado, no
sentido de obter verbas
para a perenização e o
asfaltamento da estrada
municipal que liga o Jar-
dim do Bosque à Escola
Técnica Agrícola “Dr. José
Luis Viana Coutinho”
prosseguindo até a Rodo-
via Euphly Jalles, antiga
estrada Jales-Pontalinda.

Nº281/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de opera-
ção tapa buracos na Rua
Itararé, no Jardim Oiti.

Nº282/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de uma
praça pública na confluên-
cia das Ruas André Vialle,
Nelson Mariano Severino
e Ângelo Volpiani, no Con-
junto Habitacional
“Dercílio Joaquim de Car-
valho”.

Nº283/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências no senti-
do de que seja mudado o
local do portão de entra-
da da Creche do Conjun-
to Habitacional Dercilio
Joaquim de Carvalho, pois
o mesmo encontra-se em
local inadequado.

Nº284/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de pas-
sarela por sobre os trilhos
da Ferroban, entre os
bairros Jardim São
Gabriel e Cohab Roque
Viola.

Nº285/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja efetuada e mantida a
limpeza das ruas do
Residencial Maria
Silveira.

Nº286/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de uma
cobertura na entrada da
Escola Municipal Eljácia
Moreira, para abrigar e
proteger os seus alunos
das intempéries.

Nº308/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de que-
bra-molas no leito
carroçável da Rua do La-
vrador, no trecho inicial da
praça, no Conjunto
Habitacional Roque Viola.

Nº309/2005 – Que solicita do Executi-
vo o asfaltamento da Rua
Amazonas.

Nº310/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de ilumi-
nação pública na Rua
Amazonas.

Nº353/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja servida alimentação
aos pacientes que ficam
em repouso no Pronto
Socorro.

Nº354/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de uma
ondulação transversal
(quebra-molas) no leito
carroçável da Rua
Tupinambás, defronte ao
número 3797, no Jardim
Paraíso.

Nº355/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um es-
coadouro de água servida
(sarjetão) nas Ruas João
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Alves Canuto e Luís
Castelete, esquinas com
a Avenida Antonio Pavan,
no Conjunto Habitacional
Dercílio Joaquim de Car-
valho.

Nº356/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de bebe-
douros públicos em par-
ceria com a SABESP, nos
pontos onde os trabalha-
dores rurais ficam à espe-
ra de condução para se-
rem transportados aos lo-
cais de trabalho diário.

Nº357/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja recapeada, com a
maior urgência, a pavi-
mentação asfáltica da Rua
Florestan Fernandes, no
Conjunto Habitacional
Santo Hernandes Argen-
tina.

Nº400/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da
Rua Apolônio Araújo.

Nº401/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de guias,
sarjetas, calçadas e a im-
plantação de iluminação
pública na via margina
Izaura Berto Venturini, do
trecho duplicado da Rodo-
via Euclides da Cunha,
entre a Avenida João
Amadeu e a avenida de
acesso ao Bairro Santo
Expedito, além da conclu-
são do asfaltamento nas
proximidades do trevo do
Jardim Arapuã.

Nº419/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam recapeadas as
Ruas Iapu e Grajaú, no
Conjunto Habitacional
Roque Viola.

Nº420/2005 – Que solicita do Executi-
vo a abertura da Rua
Juvêncio Pereira de Brito,
no Jardim Oiti, de forma a
permitir a passagem de
veículos.

Nº421/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências junto ao
setor de saúde do Muni-
cípio, no sentido de que a
nossa população tenha
pronto acesso aos exa-
mes de ECG
(Eletrocardiograma) no
Pronto Socorro Municipal.

Nº452/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito e Se-
cretaria Municipal de Pla-
nejamento e Trânsito, pro-
vidências para que seja
colocada em prática uma

campanha envolvendo
toda a nossa comunida-
de, objetivando orientar e
coibir os condutores de
veículos no que diz respei-
to a transitar com o esca-
pamento aberto.

Nº453/2005 – Que solicita do Executi-
vo a instalação da Casa
Abrigo, destinada a dar
guarida aos mendigos e
demais pessoas que não
possuem residência fixa.

Nº454/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja efetivamente fiscali-
zada no âmbito do Muni-
cípio, a proibição de fumar
em recintos fechados,
públicos e privados.

Nº464/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de uma
ondulação transversal
(quebra-molas) no leito
carroçável da Rua Oito,
defronte a agência dos
Correios, no centro da ci-
dade.

Nº465/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de uma
ondulação transversal
(quebra-molas) no leito
carroçável da Rua Cauã,
defronte ao número 1835,
na Cohab Roque Viola.

Nº466/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de uma
ondulação transversal
(quebra-molas) no leito
carroçável no início da Rua
Professor Rubião Meira,
em substituição às “tarta-
rugas” ali existentes, que
não resolvem o problema.

Nº467/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de pas-
sarelas para pedestres
sobre a ferrovia na Rua
Treze.

Nº468/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam colocados à venda,
mediante hasta pública,
todos os veículos e equi-
pamentos inservíveis de
propriedade da Prefeitura
Municipal e a renda obti-
da seja utilizada em pro-
gramas desenvolvidos
pelo setor de promoção
social da municipalidade.

Nº481/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de opera-
ção tapa-buracos na Rua
das Embuias, no Jardim
Bom Jesus.

Nº482/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de uma
ondulação transversal
(quebra-molas) no leito

carroçável da Rua Rio
Branco, na Cohab JACB
I, defronte ao número 242.
Solicita, ainda, o
recapeamento asfáltico
na citada via pública.

Nº483/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de uma
ondulação transversal
(quebra-molas) no leito
carroçável da Rua dos
Guatambus, no Jardim
São Jorge, defronte aos
números 1679 e 1754.

Nº484/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de ampla
fiscalização objetivando a
proibição da instalação de
piquetes em terrenos bal-
dios, públicos ou de par-
ticulares, localizados no
perímetro urbano da cida-
de, utilizados para manu-
tenção ou criação de bo-
vinos, eqüinos, muares,
caprinos e suínos, como
forma de se evitar o mau
cheiro e a proliferação de
insetos.

Nº510/2005 – Que solicita do Executi-
vo a instalação no interior
do Terminal Rodoviário, de
uma cabine onde a Poli-
cia Militar ficaria instala-
da, à disposição do públi-
co, para atendimento, ori-
entação e informação.

Nº511/2005 – Que solicita do Executi-
vo a criação, organização,
treinamento e a colocação
em ação da Guarda Mu-
nicipal.

Nº512/2005 – Que apresenta ao Execu-
tivo as seguintes suges-
tões para análise por par-
te dos setores responsá-
veis pela organização e
promoção da FACIP: que
a FACIP seja realizada
em apenas quatro dias,
como forma de diminuir
gastos e obter maior su-
perávit e que no dia 15 de
abril, aniversário de funda-
ção da cidade, seja pro-
gramado um grande des-
file cívico comemorativo à
data.

Nº537/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja estabelecido um ho-
rário de atendimento ao
público nas farmácias lo-
calizadas nos bairros da
cidade, de maneira que
pelo menos uma delas
permaneça de plantão
nos finais de semana, fe-
riados e no período notur-
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no.
Nº538/2005 – Que solicita do Executivo a

construção de um
alambrado ao derredor do
campo de futebol da Vila
União e a reforma e am-
pliação do seu vestiário,
com a instalação de sa-
nitários e a colocação de
telas de proteção atrás
das traves.

Nº539/2005 – Que solicita do Presiden-
te da Câmara Municipal
de Jales, Gilberto Alexan-
dre de Moraes, a instala-
ção de um sistema de ilu-
minação potente na parte
externa do prédio da Câ-
mara Municipal.

Nº545/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para inter-
ceder junto aos supermer-
cados e mercearias exis-
tentes na cidade para que
os mesmos
disponibilizem alimentos
dietéticos (diet).

Nº564/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à ELEKTRO, a
implantação de ilumina-
ção pública em um poste
existente na Rua Tietê,
proximidades da residên-
cia de número 255, no
Jardim Mutirão 2.

Nº565/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja dada continuidade
nas obras de extensão da
galeria pluvial existente na
Rua Jamaica, no Jardim
Santo Expedito.

Nº566/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências no senti-
do de obrigar todas as
borracharias localizadas
no Município a depositar
pneus velhos em local
coberto. Solicita, ainda,
providências para dotar o
setor de fiscalização da
SUCEN de condições
para que o mesmo possa
penalizar infratores com
apreensão e multas.

Nº573/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de muros
de arrimo nas residênci-
as localizadas na Rua
Antonio Calado, nºs 4224,
4214, 4204 e 4106, no
Conjunto Habitacional
Santo Hernandes Argen-
tina.

Nº574/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à ELEKTRO, a
implantação de ilumina-
ção pública em um poste
existente na Rua São
Bernardo, defronte a resi-

dência de número 1381,
no Jardim Paulista 1.

Nº590/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da
Rua dos Pioneiros, na Vila
União.

Nº591/2005 – Que solicita do Executi-
vo a instalação nas pró-
prias dependências do
prédio do Hospital Muni-
cipal de Oncologia Dr.
Masaru Kitayama, de um
centro de diagnóstico de
câncer, para a realização
de exames.

Nº603/2005 – Que solicita do Executi-
vo a instalação, com a
construção de um prédio
próprio, se possível, de
um PSF no bairro do Jar-
dim São Francisco.

Nº604/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam colocados à dispo-
sição da população em to-
dos os PSFs existentes
na cidade, os seguintes
equipamentos: cadeira de
rodas, maca, aspirador,
ambu e cilindros de oxi-
gênio.

Nº605/2005 – Que solicita do executivo
a contratação de um mé-
dico neurologista para
atendimento no Pronto
Socorro Municipal e
internações na Santa
Casa de Misericórdia de
Jales.

Nº620/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, a
execução de obras de
melhoria no Campo de
Futebol do Jardim Paraí-
so, com a construção de
arquibancadas e a implan-
tação de iluminação.

Nº621/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um
vestiário e alambrado no
campo de  futebol do Jar-
dim Arapuã.

Nº622/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, a
construção de um campo
de futebol no Jardim São
Gabriel.

Nº641/2005 – Que solicita do Executi-
vo a aquisição de fardas
e equipamentos de segu-
rança para os servidores
que trabalham no setor de
pavimentação e
recapeamento asfáltico.

Nº642/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Ação e Desen-
volvimento Social, a doa-

ção de um enxoval do
bebê completo a todas as
mães carentes residentes
em nosso Município.

Nº643/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja servido lanche a to-
das as gestantes quando
as mesmas participam
dos cursos e atividades
nos PSFs do Município.

Nº660/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências junto à
FERROBAN visando a
manutenção adequada da
via férrea no perímetro ur-
bano da cidade.

Nº661/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de ilumi-
nação pública, com a co-
locação de três luminári-
as nos postes existentes
na Avenida Áureo
Fernandes de Faria, pro-
ximidades dos armazéns
da empresa Viola & Cia.

Nº662/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um
alambrado ao derredor do
campo de futebol, assim
como a colocação de te-
las altas nos fundos das
traves dos gols da equipe
do bairro rural do 1º de
Maio da Perobinha.

Nº676/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de que-
bra-molas na Rua dos
Sabiás, defronte ao nú-
mero 640, no Jardim San-
ta Isabel.

Nº677/2005 – Que solicita do Executi-
vo o asfaltamento da Rua
José Bernini, localizada
no Jardim América, no tre-
cho de 100 metros de ex-
tensão onde se encontra
a residência de número
3210.

Nº678/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de pai-
néis de divulgação
(outdoor) nas principais
vias de entrada da cida-
de, praças públicas, jar-
dins e outros locais de
destaque, dando ênfase
às potencialidades de
nosso Município, em es-
pecial a nossa produção
agrícola e o seu principal
produto que é a uva e
seus derivados.

Nº679/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de um
quebra-molas no leito
carroçável da Rua Nossa
Senhora das Graças, de-
fronte ao número 3925, no
Jardim Paulista.
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REQUERIMENTOS

Nº03/2005 – Que requer do Executivo
várias informações sobre
a instalação da câmera
filmadora no recinto do
Pronto Socorro Municipal.

Nº29/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal quantos são
os funcionários públicos
municipais que tem horas-
extras à receber da Pre-
feitura e qual é o valor des-
tas horas-extras ainda
não pagas. Requer, ainda,
para que informe se a Pre-
feitura pretende pagar tais
horas-extras e em caso
afirmativo qual será o cri-
tério para os pagamentos
das mesmas e quando
serão realizados. Requer,
finalmente, para que infor-
me desde quando não
estão sendo pagas e se
atualmente os funcionári-
os estão fazendo horas-
extras e, em caso afirma-
tivo, se estão sendo pa-
gas.

Nº36/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal quais os bair-
ros da cidade que já con-
tam com Horta Comunitá-
ria e sobre a existência de
algum projeto da atual ad-
ministração objetivando a
implantação de Hortas
Comunitárias em todos
os bairros periféricos da
cidade. Requer ainda,
para que informe se a ad-
ministração municipal pre-
tende ampliar a produção
na Horta Municipal.

Nº58/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal quando have-
rá concurso público para
ingresso no quadro de
pessoal efetivo da Prefei-
tura Municipal, quais os
cargos a serem preenchi-
dos e quais os critérios
que serão adotados para
a realização dos concur-
sos.

Nº81/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal quem é o
proprietário do aparelho
de Raio X instalado no
Pronto Socorro, quais os
profissionais que o ope-
ram e qualificações, o
gasto mensal com o pa-
gamento dos profissio-
nais, sobre a autorização

para funcionamento e so-
bre o número de exames
realizados, requerendo
ainda, o encaminhamen-
to da relação mensal dos
exames.

Nº106/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal dos procedi-
mentos para prestação de
contas da FACIP/2005.

Nº107/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal como foram
cobertas as despesas
com o carnaval popular/
2005 e dos procedimen-
tos para prestação de con-
tas.

Nº125/2005 – Que requer do Executivo
informações sobre as
câmeras filmadoras insta-
ladas na Facip/2005, se
houve licitação para aqui-
sição, empresas partici-
pantes e a vencedora e a
sua futura destinação.

Nº142/2005 – Que requer providências
do Comandante da 2ª
Companhia do 16º Bata-
lhão da Policia Militar de
Jales, visando coibir os
excessos cometidos por
motoqueiros nas ruas e
avenidas da cidade

Nº145/2005 – Que requer do Executivo
informações sobre a reti-
rada dos pães que eram
servidos aos funcionários
da área da saúde e faz
outros questionamentos.

Nº156/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal qual o setor
e os funcionários da Pre-
feitura que cuidam do cor-
te e da poda de árvores;
Requer, ainda, para que
informe se as toras de
madeira coletadas são
vendidas. Se afirmativa a
resposta, para quem são
vendidas, quantidade de
madeira, valor arrecadado
e se tal valor foi destina-
do para alguma entidade
filantrópica ou
assistencial.

MOÇÕES

Pesar nº42/2005 – Pelo falecimento de
Neide Lourdes Nicolau
Pêgolo.
- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Aplausos nº44/2005 – À Ilustríssima Se-
nhora Professora Maria

Christina Fuster Soler
Bernardo, Digníssima Di-
retora da Unijales, pelo
seu trabalho, dedicação e
destacada atuação no
ensino no Município de
Jales.

Pesar nº63/2005 – Pelo falecimento da
Senhora Natalina
Aparecida da Rocha Le-
mes.

Aplausos nº67/2005 – Aos motoristas da
Prefeitura Municipal de
Jales que trabalham no
setor de transporte de
pacientes, pelo carinho,
atenção e responsabilida-
de com que transportam
em ambulância e ônibus
as pessoas doentes resi-
dentes no Município de
Jales que buscam trata-
mento médico-hospitalar
em Barretos, São José do
Rio Preto e outras cida-
des.

Aplausos nº74/2005 – Aos pintores da Pre-
feitura Municipal de Jales,
pelo carinho, competência
e responsabilidade com
que cuidam da restaura-
ção e do embelezamento
dos prédios públicos mu-
nicipais.

Aplausos nº75/2005 – Ao Ilustríssimo Se-
nhor Antonio Rodrigues
da Grella Filho,
Digníssimo Gerente
Divisional da Sabesp de
Jales, pelos relevantes
serviços prestados à co-
munidade, onde vem atu-
ando com eficiência, sem
medir esforços, para o
pronto atendimento a to-
das as reivindicações de
nossa população no setor
de saneamento básico.

Aplausos nº84/2005 – À Senhora Maria
Célia Chaves Valente,
Digníssima Diretora, Pro-
fessores e Funcionários
da Casa da Criança de
Jales, pelo excelente tra-
balho que realizam há vá-
rios anos, no sentido da
inclusão, integração e pro-
moção social das crian-
ças e adolescentes.

Aplausos nº86/2005 – Ao Maestro Edivaldo
Francisco de Paula e de-
mais integrantes da
Corporação Musical Mu-
nicipal de Jales, pelo
brilhantismo de suas
apresentações, honrando
e dignificando o nome de
Jales nos eventos cívicos,
culturais e sociais em que
participa de forma desta-
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cada.
Aplausos nº93/2005 – Ao Corpo de Bom-

beiros de Jales, pelos re-
levantes serviços presta-
dos à população local e
regional.

PROJETOS

P.L.nº03/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Vereador Alexandre de
Moraes)
Autógrafo nº04/2005
Lei nº2.868/2005

P.L. nº20/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Benedito Carlos Tomps)
Autógrafo nº19/2005
Lei nº2.882/2005

P.L. nº21/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Benedita Joaquina Olivei-
ra)
Autógrafo nº20/2005
Lei nº2.881/2005

P.L. nº99/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Olympio Honório Adolpho)
Autógrafo nº85/2005
Lei nº2.943/2005

P.L. nº100/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
José Antonio Adolpho)
Autógrafo nº86/2005
Lei nº2.944/2005

PROF. OSMAR PEREIRA
DE REZENDE

INDICAÇÕES

Nº008/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de uma
passarela de concreto
sobre o córrego existente
na Avenida Maria Jalles,
interligando suas duas
pistas, facilitando o aces-
so dos moradores das
imediações e também do

Jardim Pêgolo e bairros
adjacentes.

Nº009/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à ELEKTRO, a
implantação de ilumina-
ção pública na Avenida
Maria Jalles, no lado da
calçada onde a iniciativa
privada está construindo
uma ampla e moderna
escola de educação infan-
til.

Nº010/2005 – Que solicita dos
Excelentíssimos Senho-
res Vadão Gomes, Depu-
tado Federal e Edson
Gomes, Deputado Esta-
dual, para que se empe-
nhem junto aos Governos
Federal e Estadual,
objetivando a liberação de
recursos financeiros para
o asfaltamento da Estra-
da Vicinal do Café, ligan-
do o prolongamento da
Rua das Palmeiras à Ro-
dovia Euphly Jalles.

Nº011/2005 – Que solicita dos
Excelentíssimos Senho-
res Vadão Gomes, Depu-
tado Federal e Edson
Gomes, Deputado Esta-
dual, para que se empe-
nhem junto aos Governos
Federal e Estadual,
objetivando a liberação de
recursos financeiros para
o asfaltamento do Jardim
Alvorada.

Nº041/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de um
projeto social de ajuda e
apoio aos trabalhadores
que não conseguem em-
prego e que, para sobre-
viver, coletam e vendem
latas, plástico, papel e
todo tipo de material
reciclável.

Nº042/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à TELEFÔNICA,
a instalação de um tele-
fone público (orelhão) na
Rua Octávio Graziani,
nº1159, no Bar da An-
dréia.

Nº043/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de duas
ondulações transversais
(quebra-molas) na Rua
das Palmeiras, no Jardim
São Lucas.

Nº044/2005 – Que  solicita do Executi-
vo providências para que
seja retirado um poste fin-
cado na calçada defronte
a residência do Senhor
José Luis Pereira, locali-
zada na Rua Sebastião
Cândido Quintela, nº210,

no Jardim do Bosque.
Nº068/2005 – Que solicita do Executi-

vo a construção de um es-
coadouro (sarjetão) na
Rua 8, esquina com a Rua
Esperança, imediações
do Residencial Maria
Silveira.

Nº069/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências junto aos
setores competentes no
sentido da liberação de
recursos financeiros para
a construção de um pré-
dio para abrigar adequa-
damente o Conselho Tu-
telar do Município.

Nº070/2005 – Que solicita do Executi-
vo que interceda junto às
autoridades competentes
dos Governos Federal e
Estadual, visando a
destinação de verbas
objetivando a definitiva ur-
banização do Jardim São
Gabriel.

Nº101/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja concedida uma ces-
ta básica mensal aos fun-
cionários públicos munici-
pais que recebem salário
mensal de até R$ 500,00.

Nº102/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja intensificada a vigi-
lância noturna no Cemité-
rio Municipal, com a rea-
lização de arrastões peri-
ódicos com a participa-
ção da guarda noturna e
a implantação de siste-
mas de segurança, inclu-
sive com a instalação de
câmeras de vídeo em pon-
tos estratégicos.

Nº103/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja refeita a pintura da
sinalização de solo, defi-
nindo corretamente os lo-
cais de estacionamento
de veículos, na Praça
João Mariano de Freitas,
popularmente conhecida
como Praça do Jacaré.

Nº131/2005 – Que solicita do Executi-
vo o encaminhamento à
Câmara Municipal de um
Projeto de Lei objetivando
acabar com as filas de
espera nas agências ban-
cárias estabelecidas na
cidade, conforme ante
projeto anexo à Indicação.

Nº132/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de uma
operação tapa buracos em
todas as vias públicas do
Jardim Oiti.
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Nº133/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da pa-
vimentação asfáltica da
Rua dos Guatambus, na
Vila Pinheiro e bairros ad-
jacentes.

Nº155/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja efetuado um comple-
to levantamento de todos
os pontos de alagamento
existentes no perímetro
urbano da cidade,
objetivando a execução
de obras de galerias plu-
viais ou a limpeza das
bocas-de-lobo.

Nº156/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências junto à Vi-
ação São José, no senti-
do de que a mesma ofe-
reça transporte coletivo
urbano de boa qualidade
à nossa população.

Nº157/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de um se-
máforo na esquina da Rua
Oito com a Rua Treze.

Nº158/2005 – Que solicita do Executi-
vo a instalação do Centro
de Zoonoses no Município
de Jales.

Nº159/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de um
estacionamento para mo-
tocicletas e mobiletes na
Rua Sete, esquina com
Rua Dez, defronte ao nú-
mero 3269.

Nº189/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja aumentada a altura
da ondulação transversal
(quebra-molas) localizada
no leito carroçável da Rua
João Amadeu, esquina
com a Rua João do Carmo
Lisboa.

Nº190/2005 – Que solicita do Executi-
vo a conclusão das
benfeitorias que estão
programadas para serem
implantadas na Praça
“Padre Renato Alves Ara-
nha”, na Vila União, inclu-
indo-se o Parque Infantil,
o campo de areia e a
arborização.

Nº191/2005 – Que solicita do Coman-
dante da Policia Militar de
Jales a realização de ron-
das noturnas, principal-
mente durante a madruga-
da, na Praça Antonio
Pedro da Silva, localiza-
da na Rua Dezenove, no
Jardim Novo Mundo.

Nº192/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de com-
pleta limpeza na Praça

Antonio Pedro da Silva, lo-
calizada na Rua
Dezenove, no Jardim
Novo Mundo, que se en-
contra completamente
abandonada.

Nº214/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um
quebra-molas na Rua
Cinturão Verde, defronte a
residência de número
3287, no Jardim Pêgolo.

Nº215/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de um
poste-padrão de acesso à
rede de energia elétrica
no mini-campo do Conjun-
to Habitacional JACB.

Nº216/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam adequadamente
podadas as árvores exis-
tentes no Jardim Arapuã,
principalmente nos arre-
dores do campo de fute-
bol e nas proximidades da
Escola Estadual do refe-
rido bairro.

Nº217/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de uma
operação tapa buracos na
Rua Joaquim Catarino, no
Jardim São Judas Tadeu.

Nº257/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para seja
procedido o
cadastramento de todas
as pessoas com mais de
65 anos de idade, que
possuam apenas um imó-
vel, objetivando proporci-
onar aos mesmos o be-
nefício do parcelamento e/
ou reparcelamento de dé-
bitos referentes ao IPTU,
concedidos através da Lei
nº2.871, de 06 de abril de
2005.

Nº258/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um
vestiário no campo de fu-
tebol do Conjunto
Habitacional JACB I.

Nº259/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
Conselho Municipal de
Trânsito, providências
para que seja feito um
novo estudo sobre os lo-
cais dos pontos de ônibus
existentes na cidade,
objetivando melhorar as
condições de embarque e
desembarque de passa-
geiros, inclusive implan-
tando uma sinalização
adequada para os mes-
mos.

Nº260/2005 – Que solicita do Executi-

vo junto à Telefônica, a
instalação de um telefone
público para uso comuni-
tário na Rua Antonio
Peres Bernardo, nº2.453,
no Parque São Bernardo.

Nº273/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de dois
quebra-molas no leito
carroçável da Rua Bráz
Polízio, no Jardim Oiti.

Nº274/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de um
poste-padrão de acesso à
rede de energia elétrica
no mini-campo do Conjun-
to Habitacional JACB,
para que o seu gramado
possa ser regado.

Nº275/2005 – Que solicita do Executi-
vo a aquisição e a colo-
cação de placas
indicativas com os nomes
das vias públicas do Jar-
dim Alvorada.

Nº297/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de uma
operação tapa buraco na
Rua Manaus, esquina
com a Rua Relíquias
Miranda, no Jardim Brasil.

Nº298/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de uma
placa indicativa com os di-
zeres: “ Proibido jogar lixo”
na Rua Manaus, esquina
com a Rua Relíquias
Miranda, no Jardim Brasil.

Nº299/2005 – Que solicita do Executi-
vo que seja colocada em
prática campanhas
objetivando o controle da
população canina no Mu-
nicípio, tirando das ruas
os cãos vadios, através
de ações diretas. Solici-
ta, ainda, exercer gestões
junto às autoridades go-
vernamentais responsá-
veis pelo setor, visando
agilizar verbas para a ins-
talação, com a maior ur-
gência, do Centro de
Zoonose de Jales.

Nº317/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um
abrigo para passageiros
ao lado da Praça João
Diego Caparroz., defronte
ao antigo ponto.

Nº318/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
Trânsito e ao Conselho
Municipal de Trânsito,
providências no sentido
de buscar parcerias com
empresas locais,
objetivando obter patrocí-
nio para a instalação de
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abrigos de ônibus em to-
dos os pontos existentes
na cidade.

Nº319/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um es-
coadouro (sarjetão) na
Rua Dez, esquina com a
Rua dos Estudantes.

Nº320/2005 – Que solicita do Executi-
vo a designação de um
vigia para o PSF do Jar-
dim Oiti, objetivando pro-
porcionar mais segurança
no local.

Nº321/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Governo do
Estado de São Paulo, pro-
vidências para que sejam
disponibilizados recursos
financeiros para o
asfaltamento da Estrada
Municipal que liga o Cen-
tro Experimental da
EMBRAPA à Rodovia Es-
tadual Jales-Santa
Albertina.

Nº343/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências junto ao
Excelentíssimo Senhor
Doutor Geraldo Alckmin,
Governador do Estado de
São Paulo, visando a
construção de um
pontilhão sobre os trilhos
da ferrovia, na Rua Rio de
Janeiro, interligando a
Cohab Roque Viola ao
Jardim Paulista 2; Solici-
ta do Executivo o fecha-
mento da passagem em
nível sobre os trilhos da
ferrovia, na Rua Maranhão
e que, interceda junto à
diretoria da Ferroban,
para que os trens, ao tra-
fegarem no perímetro ur-
bano da cidade parem de
apitar de forma exagera-
da, principalmente no pe-
ríodo noturno.

Nº344/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de duas
ou três ondulações trans-
versais (quebra-molas) no
leito carroçável da via
marginal que liga o Posto
da Polícia Militar Rodovi-
ária ao viaduto por sobre
a duplicação da Rodovia
Euclides da Cunha de
acesso ao Jardim Arapuã
– Jardim Ipiranga – JACB.

Nº345/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à ELEKTRO, a
implantação de ilumina-
ção pública em todos os
pontos escuros localiza-
dos no Jardim Soraia.

Nº372/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de guar-

das nos períodos noturno
e diurno em todas as pra-
ças, jardins, recinto do
Comboio e demais
logradouros públicos onde
for necessário.

Nº373/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de uma
operação tapa-buraco na
Rua Maceió, no Conjunto
Habitacional JACB I.

Nº374/2005 – Que solicita do Executi-
vo que seja adequada-
mente demarcado com
uma nova pintura o espa-
ço para estacionamento
de motocicletas na Praça
João Mariano de Freitas
(popularmente conhecida
como Praça do Jacaré).

Nº375/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja refeita a sinalização
de superfície, com a pin-
tura no leito carroçável em
todas as vias públicas do
Jardim Oiti, do sinal de
advertência “PARE”.

Nº403/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para a uti-
lização dos enormes es-
paços disponíveis junto ao
Terminal Rodoviário de
Jales, para a construção
de um prédio para abrigar
diversos setores da Admi-
nistração Pública Munici-
pal, economizando em
aluguéis.

Nº404/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências no senti-
do de que haja uma ação
mais eficiente objetivando
resolver de forma efetiva o
problema dos mendigos
que utilizam o Terminal
Rodoviário de Jales como
abrigo, importunando e
constrangendo visitantes,
danificando torneiras e
vasos sanitários, desaca-
tando e ofendendo os fun-
cionários da Prefeitura
que trabalham no local.

Nº405/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de duas
ondulações transversais
no leito carroçável da Ave-
nida Roque Viola, no Jar-
dim Eldorado.

Nº422/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um
abrigo para passageiros
na via marginal ao Jardim
São Gabriel, imediações
do Lar dos Velhinhos.

Nº423/2005 – Que solicita do Executi-
vo a abertura de uma rua
no final da Rua Ipiranga,
no Jardim Ipiranga, de for-

ma a permitir a passagem
de veículos.

Nº424/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da pa-
vimentação asfáltica da
Rua João do Carmo Lis-
boa, no Jardim IV Cente-
nário.

Nº425/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
seja retirada e colocada
em outro local mais ade-
quado, uma placa
indicativa com os dizeres
“Zona Azul de Estaciona-
mento” localizada na Pra-
ça João Mariano de
Freitas (popularmente co-
nhecida como Praça do
Jacaré), visto que a mes-
ma está atrapalhando o
estacionamento de veícu-
los.

Nº442/2005 – Que solicita do Executi-
vo a execução de obras
que resolvam em definiti-
vo o problema da tubula-
ção implantada no siste-
ma de galerias pluviais
existente no Residencial
Maria Silveira.

Nº443/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de traves
no campo de futebol da
Vila Santa Izabel.

Nº444/2005 – Que solicita do Executi-
vo a instalação de um par-
que infantil, com todos os
equipamentos de lazer
possíveis, no Conjunto
Habitacional “Santo
Hernandes Argentina”.

Nº445/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à ELEKTRO, a
implantação de ilumina-
ção pública em todos os
pontos escuros existen-
tes no local popularmen-
te conhecido como “Saí-
da do Pilão”, entre o Jar-
dim Nossa Senhora
Aparecida e o Conjunto
Habitacional “Santo
Hernandes Argentina”.

Nº446/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que
sejam executadas as se-
guintes melhorias no
campo de futebol do Jar-
dim Arapuã: contratação
de zelador, poda das ár-
vores, reforma dos vestiá-
rios, recuperação da cer-
ca e a limpeza de rua que
margeia o referido campo
de futebol.

Nº474/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de uma
operação tapa-buracos
em todas as vias públicas
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do Conjunto Habitacional
JACB I.

Nº475/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de
recapeamento da pavi-
mentação asfáltica na Rua
Nova York.

Nº476/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
Trânsito a abertura da Rua
Quinze, paralela ao
pontilhão sobre a ferrovia,
de forma a permitir que o
tráfego de veículos e de
pedestres possa fluir para
a Avenida João Amadeu.
Solicita ainda, sejam to-
madas as seguintes me-
didas: realização de am-
pla limpeza, a retirada de
árvores que obscurecem
o local e a adequação dos
degraus para permitir o
acesso de pedestres da
Rua Quinze para a Aveni-
da João Amadeu e vice-
versa.

Nº488/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito e à Se-
cretaria Municipal de Pla-
nejamento e Trânsito, a
construção de uma ondu-
lação transversal (quebra-
molas), na Rua Guido
Parminondi, no Jardim
Eldorado.

Nº489/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da pa-
vimentação asfáltica da
Rua São Paulo, entre a
Rua João do Carmo Lis-
boa e a Rua XV de No-
vembro, no Jardim IV Cen-
tenário.

Nº490/2005 – Que solicita do Executi-
vo a colocação de placas
indicativas com a denomi-
nação das vias públicas
do Parque São Bernardo.

Nº519/2005 – Que solicita do Executi-
vo seja realizada comple-
ta limpeza em toda a área
interna do Cemitério Mu-
nicipal, com a retirada de
lixo, detritos e entulho de
material de construção,
acumulados em diversos
locais.

Nº520/2005 – Que solicita do Executi-
vo gestões junto à Secre-
taria de Ciência e
Tecnologia do Estado de
São Paulo e ofereça o pré-
dio do CAIC, localizado no
Conjunto Habitacional
JACB, para que nele seja
instalado a FATEC de
Jales.

Nº521/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de opera-
ção tapa-buracos e o
recapeamento asfáltico
em todas as vias públicas
localizadas nos bairros
Jardim Oiti, Jardim das
Palmeiras e Vila Santa
Isabel.

Nº530/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de uma
abertura no canteiro cen-
tral da Avenida Jânio Qua-
dros, defronte ao Com-
boio.

Nº531/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Telefônica, a
instalação de um telefone
público “orelhão” para uso
comunitário, na Rua dos
Ipês, nº2639, no Alto do
Ipê, defronte a residência
do Senhor Carlos Roberto
de Almeida.

Nº532/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de opera-
ção tapa buraco na Rua
Jahú, no trecho da curva
com a Rua Congonhas, no
Bairro Aeroporto.

Nº533/2005 – Que solicita do Executi-
vo a demarcação, com
uma nova pintura, do leito
carroçável de todas as
vias públicas localizadas
na área central da cidade,
que foram recentemente
recapeadas.

Nº552/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de com-
pleta limpeza na via férrea,
principalmente no trecho
que margeia o Conjunto
Habitacional Roque Viola.

Nº553/2005 – Que solicita do Executi-
vo gestões junto à Policia
Federal objetivando que
roupas e objetos apreen-
didos pela mesma sejam
doados ao Setor de Ação
Social da Municipalidade,
para serem destinados às
pessoas carentes de nos-
sa cidade.

Nº554/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de sina-
lização de superfície,
com a pintura no leito
carroçável das vias públi-
cas que circundam a Es-
cola Estadual Dom Artur
Horstuis, com destaque
para os sinais de adver-
tência “pare” e “devagar
escola” e faixas de pas-
sagem de pedestres.

Nº558/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de esta-
cionamento exclusivo
para veículos dirigidos por

deficientes físicos, nas
proximidades da sede da
Receita Federal, na Rua
Seis, defronte a Praça
João Mariano de Freitas.

Nº559/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à ELEKTRO, pro-
vidências para que seja
melhorada a rede de ilu-
minação pública nas ime-
diações do pátio da esta-
ção da Fepasa.

Nº576/2005 – Que solicita do Executi-
vo a realização de
recapeamento da pavi-
mentação asfáltica da Rua
Dezenove e demais vias
públicas do Jardim Novo
Mundo.

Nº592/2005 – Que solicita do Executi-
vo o asfaltamento da Rua
Suécia ligando a Vila Nos-
sa Senhora Aparecida ao
prolongamento da Aveni-
da Francisco Jalles.

Nº593/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à ELEKTRO, a
implantação de uma lumi-
nária no poste localizado
no prolongamento da Rua
Mamoré, imediações do
antigo Salão do Moisés
Cabeleireiro.

Nº594/2005 – Que solicita do Coman-
dante da Polícia Militar de
Jales, a realização de ron-
das policiais no Terminal
Rodoviário de Jales.

Nº606/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Telefônica, para
que a implantação do
novo sistema de telefonia
digital nos bairros da
zona rural do Município,
em substituição ao siste-
ma de telefonia analógico
existente, não seja cobra-
do dos usuários, visto que
os mesmos já pagaram
pela implantação do mes-
mo.

Nº607/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de um
estacionamento para mo-
tocicletas defronte a San-
ta Casa de Misericórdia
de Jales.

Nº608/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de uma
escada lateral para entra-
da na Casa do Poeta e do
Escritor de Jales.

Nº623/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à ELEKTRO, a
implantação de ilumina-
ção pública com a colo-
cação de uma luminária
em um poste existente na
Rua Feliciana Moreira Ra-
mos, defronte a residên-
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cia de número 2875, no
Residencial São Lucas.

Nº624/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de um
estacionamento para bici-
cletas defronte ao Espa-
ço Cultural “Dr. José
Carlos Guisso”, localiza-
do na Rua Oito, com a co-
locação de um suporte de
ferro onde as mesmas
possam ficar devidamen-
te  atadas.

Nº625/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de uma
ondulação transversal
para redução de velocida-
de de veículos, no leito
carroçável da rotatória de
acesso ao Conjunto
Habitacional JACB, na
Rodovia Jarbas Moraes,
perímetro urbano da cida-
de.

Nº644/2005 – Que solicita do Executi-
vo o asfaltamento de um
trecho de aproximada-
mente trinta metros na
parte final da Rua Bom
Pastor, na Vila Inês.

Nº645/2005 – Que solicita do Executi-
vo a concessão, a partir
de janeiro de 2006, de
uma cesta básica de ali-
mentos aos servidores
públicos municipais cujos
vencimentos mensais não
excedam a R$ 800,00 (oi-
tocentos reais).

Nº646/2005 – Que solicita do Executi-
vo a implantação de uma
ondulação transversal
(quebra-molas) no leito
carroçável da Rua Guido
Parminondi, entre a Rua
Margarida e a Rua Altino
Antonio de Oliveira, no
Jardim Eldorado.

Nº663/2005 – Que solicita do Executi-
vo o recapeamento da pa-
vimentação asfáltica da
Rua Otávio Graziani e de-
mais vias públicas do Jar-
dim Oiti.

Nº680/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Sabesp, parce-
ria para o fornecimento gra-
tuito dos cavaletes utiliza-
dos nas ligações de água
para os moradores do Jar-
dim Big Plaza.

Nº681/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de um
abrigo para trabalhadores
braçais, popularmente co-
nhecidos como chapas,
na entrada da cidade, ime-
diações da AGROMEC.

Nº682/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para que

seja afixada uma placa ou
que seja pintado na pare-
de frontal do PSF do Jar-
dim Oiti, o nome de
Leonisio Gambeiro (Chico
Picuá) em obediência à
Lei Municipal nº2955/
2005.

Nº696/2005 – Que solicita do Executi-
vo a concessão de um
desconto no recolhimen-
to do IPTU referente ao
exercício de 2006 aos
contribuintes que efetua-
rem o pagamento do mes-
mo em uma só vez, à vis-
ta.

REQUERIMENTOS

Nº002/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal se a Prefei-
tura Municipal firmou con-
vênio com o Estado
objetivando obter recursos
financeiros para executar
a pavimentação asfáltica
no Jardim São Gabriel.
Em caso afirmativo, re-
quer várias informações
sobre o convênio e a exe-
cução da obra.

Nº012/2005 – Que requer do Executivo
para que informe a quan-
tidade de pessoas que
estão cadastradas no pro-
grama Bolsa Família para
o ano de 2005 e a quanti-
dade de pessoas que fo-
ram atendidas no ano an-
terior. Requer, ainda, para
que informe sobre o mon-
tante dos recursos finan-
ceiros para a execução do
programa em 2005 e so-
bre os critérios utilizados
para que as pessoas par-
ticipem do programa e
possam continuar sendo
atendidas. Requer, final-
mente, para que informe
se existe alguma pessoa
sendo atendida e que
comprovadamente tenha
renda salarial acima do
valor máximo exigido para
participação no programa.

Nº019/2005 – Que requer do Ilustríssimo
Senhor Doutor Luis Carlos
Cervantes, Digníssimo
Diretor da Santa Casa de
Misericórdia de Jales para
que seja agendada uma
reunião com Vereadores,
Prefeito Municipal, Secre-
tário Municipal de Saúde
e demais entidades liga-
das à Saúde do Municí-

pio, para que os respon-
sáveis pelo
gerenciamento do referido
hospital façam uma am-
pla exposição sobre os
seus problemas,
objetivando uma ação
conjunta no sentido de
resolvê-los de forma a
melhorar o atendimento à
população.

Nº026/2005 – Que requer do Executivo
várias informações sobre
os convênios firmados
pela Prefeitura Municipal
com órgãos governamen-
tais que estão sendo exe-
cutados; sobre os convê-
nios firmados que ainda
não foram iniciados e so-
bre os convênios
disponibilizados por ór-
gãos governamentais que
não foram firmados pela
Prefeitura.

Nº044/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal quando se-
rão iniciadas as obras de
pavimentação asfáltica da
Avenida Eng. Euphly
Jalles, no Jardim Estados
Unidos e o que está im-
pedindo o início do seu
asfaltamento. Requer, ain-
da, para que informe se a
execução das obras de
infra-estrutura no referido
loteamento são de res-
ponsabilidade do loteador
ou da Prefeitura.

Nº063/2005 – Que requer do Superinten-
dente do IPASM, Roberto
Custódio, para que infor-
me à Câmara Municipal
quais são os imóveis
transferidos da Prefeitura
para o IPASM em admi-
nistrações anteriores
como parte de pagamen-
to de dívidas da
municipalidade para com
o referido instituto e des-
ses imóveis quais foram
alienados, qual o valor da
venda de cada um deles
e quem foram os
adquirentes.

Nº065/2005 – Que requer seja oficiado
à Doutora Vera Regina de
Sá, Presidente da
ANFARMAG – Associa-
ção Nacional de Farma-
cêuticos Magistrais, ma-
nifestando o apoio da Câ-
mara Municipal de Jales
na luta da referida asso-
ciação, contrária à Con-
sulta Pública nº31 propos-
ta pela ANVISA –Agência
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Nacional de Vigilância
Sanitária, pois a mesma
fere a liberdade de esco-
lha da população à garan-
tia de acesso aos medi-
camentos.

Nº77/2005 – Que requer da Diretoria da
Casa da Criança de Jales,
para que informe qual é o
valor pago pelas empre-
sas e qual o valor mensal
líquido repassado aos
guardas-mirins. Requer
ainda, para que informe,
quais os descontos
efetuados nos salários
mensais e se a Prefeitura
destina algum tipo de au-
xílio à guarda mirim, se
em dinheiro ou alimenta-
ção.

Nº82/2005 – Que requer do Executivo
informações sobre as pro-
vidências tomadas pela
atual administração com
relação ao problema da
falta de espaço útil no
Cemitério Municipal e vá-
rias outras informações
sobre a implantação de
um novo cemitério.

Nº94/2005 – Que requer do
Excelentíssimo Senhor
Doutor Saulo de Castro
Abreu Filho, Digníssimo
Secretário Estadual de
Segurança Pública de
São Paulo, providências
para que sejam destina-
das novas viaturas para a
2ª Companhia do 16º
BPM-I para serem utiliza-
das pela Polícia Militar no
policiamento no Município
de Jales.
- Subscrito pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Nº103/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal sobre as pro-
vidências tomadas pela
Secretaria Municipal da
Saúde, no âmbito de sua
competência, com refe-
rência à ocorrência de
casos de criptococose,
doenças transmitidas ao
ser humano  através do
cão, gato, ovinos,
primatas e principalmen-
te pelo pombo.

Nº104/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal sobre os mo-
tivos da não expedição de
atestados de óbitos aos
falecidos por causas na-
turais no Pronto Socorro
Municipal.

Nº105/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal sobre as  pro-
vidências tomadas
objetivando a regulamen-
tação do uso do cerol por
pessoas que empinam
papagaios em nosso mu-
nicípio.

Nº113/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal como está
sendo executado o com-
bate ao mosquito trans-
missor da dengue no Mu-
nicípio e a quantidade de
casos de dengue que fo-
ram registrados no ano
em curso. Requer, ainda,
para que informe, se a
Prefeitura firmou ou pre-
tende firmar convênios
com órgãos dos governos
federal e estadual
objetivando a realização
de campanhas de com-
bate à dengue.

Nº118/2005 – Que requer do Capitão
PM Rogério Longhi da Sil-
va, Digníssimo Coman-
dante da 2ª Cia. do 16º Ba-
talhão da Polícia Militar de
Jales, informações sobre
a quantidade de multas
por infração de trânsito
que foram aplicadas pela
Polícia Militar em Jales
nos últimos 60 dias e
quais os tipos de multas.
Requer ainda, para que
informe os motivos pelos
quais a PM autuou um
motoqueiro no Artigo 244
(faróis apagados), sendo
que a Lei permite andar
com os faróis apagados
na cidade. Requer, final-
mente, para que informe
o motivo da operação “to-
lerância zero” na fiscaliza-
ção do trânsito encetada
pela Policia Militar.

Nº121/2005 – Que requer do Executivo
informações sobre a falta
de espaço útil no Cemité-
rio Municipal, a capacida-
de ainda disponível para
sepultamentos e sobre a
existência de projeto para
a implantação de um novo
cemitério.

Nº122/2005 – Que requer do Executivo
informações sobre o
recapeamento asfáltico
na Vila União e Vila Talma
e o que está impedindo o
início das obras.

Nº123/2005 – Que requer do Diretor da
93ª Ciretran de Jales, vá-
rias informações sobre

multas por infração de
trânsito, cancelamentos,
recursos, sanções previs-
tas no Código de Nacio-
nal Trânsito para motoci-
clistas que transitam com
farol apagado; número de
acidentes com vítimas no
ano em curso; número de
multas aplicadas por uso
de capacetes vencidos e
se as mesmas tem
embasamento no Código
Nacional de Trânsito e
sobre o serviço de guin-
cho.

Nº135/2005 – Que requer do Executivo
para que informe se foram
constatados casos de
leishmaniose no Municí-
pio e quando será insta-
lado o Centro de
Zoonoses. Requer, ainda,
para que informe, quais as
medidas técnicas especí-
ficas já adotadas ou a
serem adotadas pela ad-
ministração, objetivando o
rastreamento de animais
eventualmente vetores de
leishmaniose.

Nº143/2005 – Que requer do Executivo
informações sobre a par-
ticipação da
municipalidade nos valo-
res arrecadados em de-
corrência da aplicação de
multas em veículos no
Município; sobre o respon-
sável pelo pagamento do
aluguel do prédio onde
funciona a Ciretran e so-
bre a existência de con-
vênio ou acordo entre a
Prefeitura e o Governo
Estadual com referência
ao aluguel do prédio e a
manutenção da Ciretran.

Nº157/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal os motivos
da transferência das cri-
anças atendidas pela cre-
che do Jardim Oiti para o
Jardim Arapuã e se a Pre-
feitura vai proporcionar
transporte para as referi-
das crianças. Requer, ain-
da, para que informe se
não existe a possibilida-
de da Prefeitura alugar um
imóvel nas imediações da
creche do Jardim Oiti para
atendimento às crianças.

Nº158/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal os motivos
pelos quais a Viação São
José, responsável pelo
transporte coletivo urba-
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no, não está atendendo
todos os bairros da cida-
de, o que pode ser feito
pela Prefeitura para que a
referida empresa atenda
de forma adequada a po-
pulação e se pode haver
rescisão contratual com a
empresa, caso continue a
não atender adequada-
mente.

Nº161/2005 – Que requer do Executivo
informações sobre o nú-
mero de funcionários efe-
tivos, em cargos em co-
missão, o montante men-
sal da folha, o número de
aposentados pagos pelo
IPASM e pela Prefeitura
Municipal, os sem víncu-
los que trabalham
terceirizados e seu custo
mensal para a Prefeitura.
Quantos, quais e onde
estão lotados os funcioná-
rios municipais e
comissionados que pres-
tam serviços ao estado, à
união e a entidades, se a
Prefeitura Municipal preci-
sa de mais funcionários e
se haverá concurso públi-
co no próximo ano.

MOÇÕES

Aplausos nº05/2005 – Ao Ilustríssimo Se-
nhor Osório Donda, pelos
seus 90 anos de vida.

Aplausos nº09/2005 – Aos membros da
nova Diretoria da Associ-
ação dos Engenheiros da
Região de Jales.

Aplausos nº20/2005 – Ao Ilustríssimo Se-
nhor Ari Dalton Martins
Moreira, Digníssimo Ex-
Vereador e ex-Presidente
da Câmara Municipal de
Jales, pelo profícuo traba-
lho que realizou na Presi-
dência do Núcleo
Profissionalizante “Anísio
Martins Ferreira”, aten-
dendo durante vários anos
centenas de crianças,
através do desenvolvimen-
to de importantes progra-
mas de integração social
e promoção humana.
- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Pesar nº24/2005 – Pelo falecimento de
Luciano Bená.

Aplausos nº26/2005 – Ao Ilustríssimo Se-
nhor Capitão PM Rogério
Longhi da Silva,
Digníssimo Comandante
da 2ª Cia do 16º BPMI da

Polícia Militar de Jales e
a todos os seus coman-
dados, pelo competente
trabalho de policiamento
realizado durante a 36ª
FACIP/2005.
- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Aplausos nº27/2005 – Ao Ilustríssimo Se-
nhor Doutor Pedro Simão
Rosa Vitoriano,
Digníssimo Delegado
Seccional de Polícia de
Jales e demais Delega-
dos de Polícia e Policiais
Civis de nosso Município,
pelo competente trabalho
de policiamento realizado
durante a 36ª FACIP/
2005.
- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Aplausos nº41/2005 – Aos organizadores
e entidades participantes
da IV Semana do Meio
Ambiente, pelo sucesso
obtido em sua realização,
dos dias 3 a 9 de junho
de 2005.

Aplausos nº43/2005 – Ao Ilustríssimo Se-
nhor Doutor Sebastião
Biazi, Digníssimo Delega-
do de Polícia da DISE de
Jales e demais Delega-
dos de Polícia e Policiais
Civis de nosso Município,
pelo eficiente trabalho re-
alizado no combate ao trá-
fico de drogas no Municí-
pio de Jales.
- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Pesar nº57/2005 – Pelo falecimento de
Orácio Cardozo da Silva.
- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Pesar nº59/2005 – Pelo falecimento de
José Fernandes da Silva

Pesar nº60/2005 – Pelo falecimento de
Akira Yamada.
- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Aplausos nº83/2005 – Aos Diretores, Pro-
fessores e Alunos da Es-
cola Estadual Dom Artur
Horsthuis, pela organiza-
ção do 2º Festival Estu-
dantil de Música “Lázaro
Ribeiro”, realizado nos
dias 21 e 22 de setembro
de 2005, no Teatro Muni-
cipal de Jales.

Aplausos nº103/2005 – À Ilustríssima Se-
nhora Irmã Isaura Gonçal-
ves, da Congregação Pre-

vidência de GAP, pelos
relevantes serviços pres-
tados à nossa comunida-
de no setor de assistên-
cia social e promoção
humana.

 PROJETOS

P.L. nº22/2005 – Que dá denominação a
PSF. (PSF Ozil Joaquim
Rezende)
Autógrafo nº33/2005
Lei nº2.897/2005

P.L. nº102/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Eliseu Soares de Carva-
lho)
Autógrafo nº87/2005
Lei nº2.945/2005

P.L. nº112/2005 – Que dá denominação a
PSF. (PSF Leonisio
Gambeiro - Chico Picuá).
Autógrafo nº98/2005
Lei nº2.955/2005

P.L. nº113/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Guilherme Ferreira Brito)
Autógrafo nº99/2005
Lei nº2.956/2005

P.L. nº101/2005 – Que institui o Projeto de
Economia Solidária –
PES, tendo por objetivo de
potencializar o desenvol-
vimento de atividades eco-
nômicas por grupos orga-
nizados de baixa renda.
- Em tramitação

P.D. Legislativo nº01/2005 – Que concede
Título de Cidadã
Jalesense. (Drª Marília
Ancona Lopes)
Decreto Legislativo
nº178/2005

P.D. Legislativo nº08/2005 – Que concede
Título de Cidadã
Jalesense (Profª Ruth de
Carvalho Ceneviva)
Decreto Legislativo
nº185/2005
- Subscrito pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.
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RIVELINO RODRIGUES

INDICAÇÕES

Nº021/2005 – Que solicita dos Secretá-
rios Municipais de Plane-
jamento e Obras/Serviços
Públicos, a instalação de
telas protetoras em todas
as “bocas de lobo” exis-
tentes nas vias pública de
nossa cidade, sendo as
mesmas assentadas
com massa de concreto,
ou soldadas.

Nº022/2005 – Que solicita dos Secretá-
rios Municipais de Plane-
jamento e Obras/Serviços
Públicos, o cumprimento
das regras pré-
estabelecidas no Código
de Posturas do Município,
no que diz respeito aos
terrenos sem edificações
para que sejam murados
e calçados e que as obras
paralisadas ou em anda-
mento respeitem os limi-
tes de calçamento e os
critérios de limpeza.

Nº023/2005 – Que solicita do Superin-
tendente Regional da Te-
lefônica, Milton
Scavazzini Júnior, proce-
der estudo pormenorizado
da quantidade de prová-
veis usuários de telefone
público “orelhão” e proce-
der a instalação de pelo
menos dois aparelhos, na
Rua Doze, no pátio inter-
no do Conjunto
Habitacional Professor
Vladimir Antonio Franco.

Nº024/2005 – Que solicita do Secretá-
rio Municipal de Planeja-
mento, a instalação de
grades de proteção tipo
guarda corpo na rampa de
acesso ao prédio da Pre-
feitura Municipal de Jales,
bem como a adequação

de todos os acessos do
Paço Municipal possibili-
tando aos deficientes físi-
cos, aos idosos e gestan-
tes, plenas condições de
entrada e saída do local.

Nº051/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento
seja providenciado um lo-
cal de melhor acesso e
estacionamento, especi-
almente para caminhões
pesados e carretas, para
as vistorias de
licenciamento e transfe-
rência dos mesmos, bem
como a adequação de um
local também para o Pos-
to de Lacração de veícu-
los nas proximidades do
local de vistorias.

Nº052/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento,
procederem estudo para
a instalação de latões
para coleta de lixo
recicláveis, de acordo
com as cores correspon-
dentes apresentadas em
Projeto de autoria dos alu-
nos da 4ª série “A” da E.E.
Deputado Oswaldo de
Carvalho e que estes la-
tões sejam instalados a
principio na região central
da cidade.

Nº053/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura pro-
cederem levantamento
junto ao IBGE com rela-
ção aos limites de área
entre nosso município e o
município de Estrela
D´Oeste e existindo alte-
rações nos limites de
município, que se promo-
va o adequado atendimen-
to aos produtores rurais,
especialmente daqueles
com propriedade no
Córrego do Açoita Cavalo
e bairros vizinhos.

Nº054/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto às Secretarias
Municipais de Obras e
Planejamento, a instala-
ção de iluminação públi-
ca em todas as travessas
existentes no Distrito In-
dustrial I, entre as Aveni-
das Paulo Marcondes e
Industrial, especialmente
pelo motivo de que os em-
presários do local já pa-
gam a tarifa de iluminação
há quase dois anos.

Nº055/2005 – Que solicita do Diretor

Regional do DER de São
José do Rio Preto, Natal
Takashi Arakawa e do
Engenheiro Chefe da Re-
sidência de Conservação
do DER de Jales, Osmar
Luiz Moro, a instalação de
placa junto à rotatória que
interliga a Avenida Paulo
Marcondes com as Rodo-
vias Euphly Jalles e
Victorio Prandi, indicando
o sentido para as cidades
de Pontalinda e
Araçatuba.

Nº088/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto às Secretarias
Municipais de Obras e
Serviços Públicos e Pla-
nejamento, a ampliação
das instalações dos sani-
tários públicos localiza-
dos no Comboio Munici-
pal de Alimentos, ade-
quando a sua utilização
aos horários de maior
movimento, ou seja, aos
sábados e domingos pela
manhã.

Nº089/2005 – Que solicita do Executi-
vo, junto às Secretarias
Municipais de Obras e
Serviços Públicos e Pla-
nejamento, a instalação
de redutores de velocida-
de em ambos os sentidos
da Avenida Francisco
Jalles, nos Bairros Vila
Maria e Jardim Paulo VI,
que liga o centro ao aces-
so à SP-320; a instalação
de placas de trânsito in-
dicando a velocidade per-
mitida para o local citado,
bem como a instalação de
iluminação pública naque-
le local.

Nº090/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Servi-
ços Públicos, a instalação
de guias, sarjetas e pavi-
mentação asfáltica nas
travessas da Avenida Pau-
lo Marcondes, localizada
no Distrito Industrial I,
beneficiando as empresas
Tresspol, Xingu Semen-
tes, Laminadora Jales,
Rubão Carrocerias e Ser-
ralheria Rivail.

Nº091/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, a
recuperação da Estrada
que interliga a empresa
Carvão Menina Moça até
a Estrada Municipal Jales
– Pontalinda, no Córrego
do Tamboril, procedendo
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ao cascalhamento total
da citada estrada rural.

Nº092/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento,
procederem estudo para
a urbanização da Avenida
José Rodrigues, no Jardim
do Bosque, assim como
do Bosque Municipal e da
área institucional localiza-
da às margens da citada
avenida. Solicita ainda,
promoverem a correta e
freqüente limpeza da Ave-
nida José Rodrigues e das
áreas institucionais loca-
lizadas no bairro Jardim
do Bosque.

Nº117/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a insta-
lação de galerias para
águas pluviais, guias e
sarjetas, pavimentação
asfáltica e iluminação nos
trechos em que inexistem
tais infraestruturas, na
Avenida Eng. Euphly
Jalles e suas travessas,
no Jardim Estados Uni-
dos.

Nº118/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito, proce-
der a sinalização vertical
de vagas privativas para
estacionamento de ôni-
bus e vans na Rua Treze,
na lateral da E.E. Depu-
tado Oswaldo de Carva-
lho, diligenciando junto às
autoridades competentes
fiscalização mais rigorosa
visando coibir o uso
indevido das vagas exclu-
sivas  para estes veículos.
Solicita, ainda, a instala-
ção de placas com os
horários específicos para
o estacionamento.

Nº119/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto às Secretarias
Municipais de Planeja-
mento e Obras a constru-
ção de calçamento na
Avenida da Integração,
nas proximidades do
Pronto Socorro Municipal
e a instalação de placas
de trânsito indicando a
velocidade permitida para
o local citado.

Nº120/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto às Secretarias
Municipais de Planeja-
mento e Obras, a instala-
ção de iluminação públi-
ca na Praça Vicente
Genésio da Silveira, loca-

lizada no Jardim Maria
Silveira, especificamente
na lateral com a Rua da
Liberdade.

Nº126/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras a insta-
lação de sarjetão na Rua
Pedro Dutra da Silva, es-
quina com a Rua Santa
Maria, na Vila Talma e a
recuperação da pavimen-
tação asfáltica existente
em tal local.

Nº127/2005 – Que solicita do Conselho
Municipal de Trânsito e da
Secretaria Municipal de
Planejamento a implanta-
ção de estacionamento
somente em um dos la-
dos da Rua Lisboa, espe-
cificamente entre a Aveni-
da Francisco Jalles e a
Rua Holanda, no Jardim
Europa e que seja esta-
belecido como horário das
18h às 23h para este sis-
tema, notadamente no
período de aulas na
UNIJALES.

Nº128/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto às Secretarias
Municipais de Planeja-
mento e de Esportes,
Cultura e Turismo, provi-
denciarem a limpeza diá-
ria e adequada do espe-
lho d´água onde são cria-
dos jacarés e tartarugas,
na Praça João Mariano de
Freitas, bem como provi-
denciarem a correta lim-
peza, arborização, con-
servação e manutenção
de todas as Praças Pú-
blicas existentes no Mu-
nicípio de Jales.

Nº129/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento,
procederem a instalação
de iluminação pública na
Rua Dercio Joaquim de
Carvalho, situada no Dis-
trito Industrial II, assim
como várias outras ruas
do mesmo setor industri-
al e comercial, que pos-
suem postes da rede pú-
blica, porém sem as lumi-
nárias.

Nº130/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, proce-
derem estudos de um pla-
no de ação para a refor-
ma completa da frota mu-
nicipal, que se encontra
em boa parte sucateada.
Sugere, ainda, que se

estabeleça um rodízio
destes veículos, iniciando
os consertos por aqueles
que se encontram em pi-
ores condições.

Nº172/2005 – Que solicita da Secreta-
ria Municipal de Planeja-
mento e Conselho Muni-
cipal de Trânsito a insta-
lação de iluminação públi-
ca na Rua Antonio
Bernardo Peres, localiza-
da no Parque São
Bernardo, entre a Rua
Liberato Perfetto e a Ave-
nida Salustiano Pupim e
que seja estabelecida de
forma correta os serviços
de varrição de rua nesta
localidade.

Nº173/2005 – Que solicita da Secreta-
ria Municipal de Planeja-
mento e Conselho Muni-
cipal de Trânsito a insta-
lação de iluminação públi-
ca na Avenida da
Integração, sentido Rua
Nova York à rotatória da
Avenida Francisco Jalles
e que seja estabelecida
de forma correta os servi-
ços de varrição de rua
nesta localidade.

Nº174/2005 – Que solicita do Diretor do
DER, Eng. Osmar Luis
Moro e do Diretor Técni-
co do SC-9, Eng. Carlos
Henrique V. Milanezi, pro-
videnciarem a recupera-
ção da parte danificada do
acesso da Rodovia
Euphly Jalles com o Bair-
ro Rural do Café, na área
de domínio do DER, es-
pecialmente no local de
acesso à estrada munici-
pal do citado bairro, em
frente a entrada da Estân-
cia Santa Luzia.

Nº175/2004 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento,
o levantamento das reais
possibilidades da amplia-
ção da área urbana da ci-
dade de Jales, passando
a compreender também
as terras rurais localiza-
das nas proximidades do
Distrito Industrial e Co-
mercial II, o Jardim Euphly
Jalles, Jardim Santo Ex-
pedito e Jales Clube, per-
tencentes à Família Jalles
(Espólio de Euphly Jalles),
fazendo cumprir, especi-
almente neste caso, a Lei
Orgânica Municipal – Dos
Princípios Gerais da ativi-
dade econômica e social
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– Da política urbana.
Nº184/2005 – Que solicita das Secreta-

rias Municipais de Plane-
jamento e de Obras, a
instalação de canalização
de águas pluviais, através
dos serviços de galerias
no Jardim Santo Expedi-
to e a instalação de gui-
as, sarjetas e pavimenta-
ção asfáltica nas Ruas
Peru, Nicarágua,
Jamaica, Chile e Bolívia,
bem como na extensão de
sua Avenida.

Nº185/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento,
levantamento da possibi-
lidade de ser colocado em
funcionamento na nossa
cidade, em conjunto com
a unidade de
processamento de lixo,
uma unidade produtora de
adubo orgânico, traba-
lhando em conjunto com
os coletores e
separadores de lixo, fa-
zendo com que os micros
e pequenos produtores
rurais tenham acesso ao
adubo orgânico.

Nº186/2005 – Que solicita do Conselho
Municipal  e da Secreta-
ria Municipal de Planeja-
mento, a instalação de
um redutor de velocidade
em ambos os sentidos da
Rua João Amadeu, esqui-
na com a Rua XV de No-
vembro, no Jardim IV Cen-
tenário, bem como a ins-
talação de placas de trân-
sito indicando a velocida-
de permitida para o local
citado.

Nº187/2005 – Que solicita do Executi-
vo e do Secretário Muni-
cipal de Esportes a cons-
trução de uma quadra de
areia nas dependências
da Escola Agrícola de
Jales e o fornecimento de
alguns materiais esporti-
vos, para a prática de vô-
lei e futebol de areia.

Nº188/2005 – Que solicita do Conselho
Municipal de Trânsito e da
Secretaria Municipal de
Planejamento, a demar-
cação da pavimentação
asfáltica na área central
da cidade, dos espaços
adequados para os veícu-
los, fazendo com que
exista um melhor aprovei-
tamento 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.

Nº207/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto às Secretarias
Municipais de Obras e
Esportes, Cultura e Turis-
mo, a construção de uma
pista de skate para os pra-
ticantes deste esporte,
tendo como sugestão de
local o Centro
Poliesportivo do Jardim
Paraíso, bem como a
construção também de
rampas e obstáculos re-
movíveis, para apresenta-
ções em outros locais e
disputa de campeonatos
nos bairros da cidade.

Nº208/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto às Secretarias
Municipais de Obras e
Esportes, Cultura e Turis-
mo a adequação das ins-
talações da Praça de Es-
portes do Jardim Munici-
pal, Renascer e Mutirão I
e II, principalmente o cam-
po de futebol que a inte-
gra e a construção de ves-
tiários e sanitários, bem
como que seja providen-
ciada a construção de
alambrado para o local.

Nº209/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto às Secretarias
Municipais de Obras e
Planejamento, a constru-
ção de uma cobertura que
sirva de ponto de tomada
de ônibus para os univer-
sitários na Praça Doutor
Euphly Jalles, na Avenida
João Amadeu e a instala-
ção de assentos para os
usuários do ponto. Solici-
ta, ainda, se houver acor-
do com os universitários
e as adequações neces-
sárias, que o ponto de
saída dos ônibus univer-
sitários seja transferido
para o Terminal Rodoviá-
rio de Jales,
disponibilizando-se local
para estacionamento de
veículos e motocicletas.

Nº210/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto às Secretarias
Municipais de Agricultura
e Planejamento, procede-
rem à reconstrução do
prédio do Centro Comuni-
tário do Bairro das
Perobas, junto ao campo
de futebol, com a coloca-
ção de nova cobertura,

pisos e instalações elétri-
cas. Solicita, ainda, a
construção de sanitários
no local e a construção de
uma sala de aulas e tam-
bém a construção de uma
sala destinada ao depósi-
to de materiais pertencen-
tes à comunidade.

Nº211/2005 – Que solicita do Executi-
vo, junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a cons-
trução de muros laterais
de divisa em toda a ex-
tensão do terreno perten-
cente ao Lar Transitório
São Francisco de Assis,
bem como a conclusão
das obras de instalação
de tubulação de captação
de águas pluviais que cor-
ta o terreno pertencente à
referida entidade.

Nº234/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a cons-
trução de um abrigo com
cobertura, que sirva de
ponto de tomada de ôni-
bus urbano na Rua Prof.
Rubião Meira, no Cohab
Roque Viola, entre as
Ruas Cauã e Camapuã,
bem como a instalação de
assentos no referido abri-
go.

Nº235/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito a ins-
talação de placas de si-
nalização nos cruzamen-
tos das Ruas Hum, Três,
Cinco, Sete e Nove entre
as Ruas Catorze e Vinte
e Dois, no setor central de
nossa cidade, possibili-
tando facilidade de locali-
zação das residências
dos locais citados.

Nº236/2005 – Que solicita do Executi-
vo proceder à adequação
de um local mais amplo
para a instalação do Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística –
IBGE, adequando um es-
paço na Biblioteca Públi-
ca Municipal ou no Cen-
tro Cultural Dr. Edílio
Ridolfo para receber a
sede do Posto de Atendi-
mento do IBGE.

Nº264/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, o
recapeamento de todas
as ruas do Bairro Vila
Talma.

Nº265/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Conselho Mu-



—  43  —

nicipal de Trânsito e Se-
cretaria Municipal de
Obras, a instalação de
redutor de velocidade na
Rua Pedro Dutra da Sil-
va, esquina com a Rua
Djaime Antonio de Olivei-
ra, na Vila Talma, bem
como a instalação de pla-
cas de trânsito indicando
a velocidade permitida
para o local.

Nº266/2005 – Que solicita dos Secretá-
rios Municipais de Obras
e Planejamento providen-
ciarem estudos para a im-
plantação da construção
de casas populares, ten-
do substituídas às formas
convencionais pelas de
estrutura metálica, bem
como a implantação de
um novo projeto em forma
de mutirão para
edificação de moradias
para os Bairros Mutirão I,
II e Renascer, em área
anexa ao Jardim Munici-
pal.

Nº267/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento,
promoverem a adequada
limpeza, urbanização, ilu-
minação e adequação de
duas praças públicas lo-
calizadas no Jardim
Eldorado, na Avenida Ro-
que Viola, cruzamento
com as Ruas Altair Lopes,
Altino Antonio de Oliveira,
Wladimir Sabatini Prandi
e Djaime Antonio de Oli-
veira.

Nº289/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, o
recapeamento da Rua da
Constituição e da Rua
São Tomé, no Bairro Vila
União.

Nº290/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento a
elaboração de projeto para
reestruturação do
“lanchódromo municipal”,
localizado na Praça João
Mariano de Freitas, ade-
quando o local com sani-
tários, cobertura e de-
mais benfeitorias.

Nº291/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento a
instalação de iluminação
pública na Rua João Pes-
soa, situada no Conjunto
Habitacional JACB I, que
possui postes da rede

pública, porém sem as
luminárias.

Nº292/2005 – Que solicita do Executi-
vo a construção de uma
creche adequada devida-
mente para abrigar as cri-
anças e os profissionais
no Jardim Municipal.

Nº293/2005 – Que solicita do Executi-
vo providências para
viabilizar junto ao Consór-
cio Intermunicipal da Pe-
dreira da Região de Jales,
a cessão de 14 m³ de pe-
dra nº01, destinada à
construção da sede da
Associação dos Funcio-
nários da Santa Casa de
Misericórdia de Jales.

Nº322/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a insta-
lação de guias, sarjetas e
a pavimentação asfáltica
da Rua Cosme e Damião,
no Jardim Tangará.

Nº323/2005 – Que solicita do Prefeito
Municipal e Presidente do
Comitê da Bacia do Rio
São José dos Dourados,
Dr. Humberto Parini, ao
Chefe de Gabinete da
Secretaria Municipal de
Planejamento, Eduardo
Brito da Silva e à Presi-
dente do Conselho Muni-
cipal de Defesa do Meio
Ambiente, Profª Gema
Prandi Rosa, providencia-
rem a elaboração de pro-
jeto visando a construção
da extensão da canaliza-
ção da Avenida Maria
Jalles, partindo do cruza-
mento com a Rua Dez até
atingir a Rodovia Euphly
Jalles, promovendo uma
campanha de preservação
e reflorestamento das
margens deste córrego.

Nº324/2005 – Que solicita do Chefe de
Gabinete da Secretaria
Municipal de Planejamen-
to, Senhor Eduardo Britto
da Silva e do Superinten-
dente Regional da Telefô-
nica, Senhor Milton
Scavazzini Júnior, proce-
derem a verificação da
existência de duas carrei-
ras de postes na Avenida
Paulo Marcondes, entre o
Aeroporto Municipal e a
Transportadora Conde e a
retirada dos postes de
madeira que sustentam
os cabos da rede de tele-
fonia, considerando que
alguns destes estão po-
dres e prestes a cair.

Nº325/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto às Secretarias
Municipais de Planeja-
mento e Agricultura, a pro-
moção de uma campanha
junto aos munícipes para
que árvores sejam planta-
das no passeio público
dos setores residenciais,
comerciais e industriais,
levantando números e pro-
pondo aos cidadãos par-
ceria nesta iniciativa.

Nº338/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, o
recapeamento completo
da Rua Fernando
Barrientos Calderon e na
continuação, na Estrada
Municipal Jales-
Pontalinda, localizada no
Jardim do Bosque.

Nº339/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto às Secretarias
Municipais de Educação
e Planejamento, promove-
rem estudo para viabilizar
transporte aos trabalhado-
res 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 estudan-
tes, que passam por qua-
se todos os bairros rurais
de Jales.

Nº340/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento,
procederem  ao trabalho
de adequação da área
institucional localizada na
Avenida José Rodrigues,
no Jardim do Bosque, que
sempre esteve abandona-
da, instalando cercas pro-
tetoras e sinalizando-a
com placas e mensagens
contrárias à poluição,
bem como promoverem a
correta e freqüente limpe-
za da Avenida José
Rodrigues e das áreas
institucionais localizadas
no Jardim do Bosque.

Nº341/2005 – Que solicita do Promotor
de Justiça Curador do
Meio Ambiente da
Comarca de Jales, da
Presidente do Conselho
Municipal de Defesa do
Meio Ambiente e do Se-
cretário Municipal de Agri-
cultura, providenciarem o
plantio de árvores nas
margens do Córrego Tam-
boril, próximo à ponte
construída da Estrada
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Municipal Jales-
Pontalinda e que seja pro-
videnciada a construção
de caixas de contenção,
como um das medidas
destinadas a evitar-se o
assoreamento do
córrego.

Nº342/2005 – Que solicita do Prefeito
Municipal e Presidente do
Comitê da Bacia do Rio
São José dos Dourados,
do Curador do Meio Am-
biente, da Presidente do
Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambien-
te e da Secretaria Muni-
cipal de Planejamento,
medidas protetivas com
relação à nascente do
Córrego Tamboril no que
diz respeito à contenção
de lançamento de ele-
mentos poluentes, bem
como procederem levan-
tamento de projeto para
canalização desta nas-
cente, ligando o Bairro
São Judas Tadeu à Rodo-
via Euphly Jalles.

Nº376/2005 – Que solicita da Secreta-
ria Municipal de Planeja-
mento e Trânsito e do
Conselho Municipal de
Trânsito a instalação de
redutores de velocidade
na Rua São Francisco,
Bairro Jardim São Judas
Tadeu e a instalação de
placas de trânsito indican-
do a velocidade permitida
para o local citado.

Nº377/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Trânsito, a ins-
talação de iluminação pú-
blica na Avenida
Alcebíades Bernardo, as-
sim como em todas as
ruas de travessa, situa-
das 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.

Nº378/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento,
a instalação de ilumina-
ção pública nas Ruas do
Jardim Maria Silveira, que
possuem postes da rede
pública, porém sem as
luminárias.

Nº379/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto às Secretarias
Municipais de Planeja-
mento e Obras, o

cascalhamento de todas
as travessas da Avenida
Alcebíades Bernardo
existentes no Distrito In-
dustrial III, bem como a
execução de obras para
adequar todos os aces-
sos da Rodovia Euclides
da Cunha ao referido Dis-
trito, pois existem de-
graus entre a pavimenta-
ção da rodovia e a Aveni-
da Alcebíades Bernardo.

Nº380/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto às Secretarias
Municipais de Planeja-
mento e Obras, a recons-
trução dos locais de
acesso para os deficien-
tes físicos no centro de
nossa cidade,
notadamente os rebaixa-
mentos das guias que não
estão em conformidade
com as necessidades dos
usuários, bem como a
adequação das instala-
ções dos sanitários da
Praça Dr. Euphly Jalles,
para ser utilizada correta-
mente por portadores de
deficiências físicas.

Nº391/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento,
a instalação de ilumina-
ção pública na Avenida
Marginal Airton Senna da
Silva, no trecho entre a
Avenida Nações Unidas e
a Avenida João Amadeu,
que não possui sequer
postes da rede pública.

Nº392/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento,
a colocação de caçambas
de lixo removíveis em três
pontos da Avenida Lima
Barreto; uma na Rua das
Palmeiras, saída para
Palmeira D´Oeste; uma
em cada extremidade da
Rua Idair Lopes, uma no
final da Rua Dezenove e
uma na Avenida
Salustiano Pupim, próxi-
mo ao Frigorífico Jales,
no final da pavimentação
asfáltica.

Nº393/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Conse-
lho Municipal de Trânsito,
a abertura do canteiro cen-
tral da Avenida Alfonso
Rossafa Molina, no trecho
entre a Avenida João
Amadeu e a Rua 14, de
maneira assemelhada ao

que fora realizado em ou-
tras quadras da Avenida,
facilitando o acesso de
caminhões e ônibus ao
pátio da empresa Caiado
Pneus.

Nº394/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, o de-
senvolvimento de projetos
com base na Lei Orgâni-
ca Municipal, dando in-
centivo e apoio ao espor-
te de nossa cidade e tam-
bém à Liga Jalesense de
Futebol.

Nº395/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
Presidente do Conselho
Municipal de Trânsito, a
sinalização vertical de va-
gas privativas para esta-
cionamento de motocicle-
tas, ciclomotores e bici-
cletas existentes nas vias
públicas da região central
da cidade aumentando as
vagas e a realização de
fiscalização mais rigorosa
visando coibir o uso
indevido.

Nº427/2005 – Que solicita do Superin-
tendente Regional da Te-
lefônica em Ribeirão Pre-
to/SP, Milton Scavazzini
Júnior, estudo pormenori-
zado da quantidade de
prováveis usuários do ore-
lhão a ser instalado na
Rua Viena, na Vila
Aparecida da Boa Vista e
a sua posterior instalação
defronte a residência da
Senhora Corina Correia.

Nº428/2005 – Que solicita do Departa-
mento de Estradas e Ro-
dagem e da Secretaria
Municipal de Obras, a re-
cuperação da parte
danificada do acesso da
Rodovia Euphly Jalles
com o Bairro Rural da
Rosalina e da parte
danificada do acesso da
Rodovia Jarbas de
Moraes com o Bairro Ru-
ral da Barra Bonita.

Nº429/2005 – Que solicita do Executi-
vo, do Conselho Municipal
de Trânsito e da Secreta-
ria Municipal de Obras, a
reinstalação do redutor de
velocidade em ambos os
sentidos da Rua Profes-
sor Rubião Meira, em seu
ponto inicial, após o tér-
mino da Avenida Jânio
Quadros e cruzamento
com a Rua Dois, defronte
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o posto de abastecimen-
to de combustíveis e a ins-
talação de placas de trân-
sito indicando a velocida-
de permitida.

Nº455/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, o
asfaltamento da Rua
Quinze, entre a Rua
Vicente Leporace e a Ave-
nida da Integração, no
Jardim América e da Rua
Pedro Dutra da Silva, en-
tre as Ruas Santa Teresa
e Relíquias de Miranda, na
Vila Talma.

Nº456/2005 – Que solicita do Promotor
de Justiça e Curador do
Meio Ambiente, Dr. André
Luiz de Souza, da Presi-
dente do Conselho Muni-
cipal de Defesa do Meio
Ambiente, Profª Gema
Prandi Rosa e do Secre-
tário Municipal de Agricul-
tura, Eng. Nilton Marques
de Oliveira, dentre suas
respectivas atribuições, a
manutenção da Estrada
Municipal do Ribeirão La-
goa; a reforma das pon-
tes e bueiros da referida
estrada municipal e que
seja iniciada uma campa-
nha de reflorestamento do
Córrego do Ribeirão La-
goa, com o auxílio e cola-
boração dos proprietários
do local.

Nº457/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
ao Conselho Municipal de
Trânsito, a instalação de
placas aéreas indicativas
da depressão existente
na Avenida Salustiano
Pupim, esquina com a
Rua Fraternidade, no Jar-
dim Morumbi; a inscrição
na pavimentação asfáltica
indicando a existência de
depressão e a pintura to-
tal da depressão com tin-
ta reflexiva.

Nº458/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a insta-
lação de guias, sarjetas e
a pavimentação asfáltica
no prolongamento da Ave-
nida Lima Barreto, ligan-
do-a à Avenida Arapuã, no
Jardim Arapuã.

Nº469/2005 – Que solicita do Conselho
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.

Nº470/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Servi-
ços Públicos, procederem
estudo da situação atual
do nivelamento da Aveni-
da Eng. Euphly Jalles em
relação aos terrenos, no
Jardim Estados Unidos,
mantendo contato com o
Senhor José Costa Brito,
morador do local, para
que o mesmo mostre suas
conclusões sobre as con-
dições do nivelamento da
Avenida e juntos possam
estudar alternativas para
resolução do problema.

Nº471/2005 – Que solicita da Secretá-
ria Municipal de Desenvol-
vimento e Promoção So-
cial, Drª Cláudia Moreira
Bardelotti, providências
para que seja verificada a
necessidade real do Se-
nhor José Carlos de
Medeiros, residente no
Jardim Municipal, para
estar recebendo a doação
de um poste para entrada
de energia, com seus
componentes.

Nº472/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Servi-
ços Públicos, procederem
levantamento do orça-
mento para a construção
da ciclovia em uma das
marginais da Rodovia
Victorio Prandi, iniciando
no entroncamento com a
Rodovia Euphly Jalles,
próximo à empresa Fuga
Couros S/A até a empre-
sa Unidos Agroindustrial
S/A e o posterior encami-
nhamento ao Vereador,
para que em conjunto com
a Administração Pública,
os representantes das
empresas sejam convida-
dos a participar de Parce-
ria Público Privada para a
construção da referida
ciclovia.

Nº497/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretarias Mu-

nicipais de Obras e Pla-
nejamento e Trânsito, a
instalação de iluminação
pública em dois postes
da rede de energia, no
cruzamento da Avenida
Guilherme Soncini com a
Rua Pedro Dutra da Sil-
va, no Jardim Tangará.

Nº498/2005 – Que solicita do Gerente
Regional da ELEKTRO e
do Superintendente Regi-
onal da Telefônica, a rea-
lização de estudo porme-
norizado visando a remo-
ção do poste localizado
na Rua Porto Velho,
nº404, na Cohab JACB I.

Nº499/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal Esportes, Cultura
e Turismo, o desenvolvi-
mento de um projeto, com
base na Lei Orgânica do
Município, dando pleno e
total apoio aos pratican-
tes da malha e a
contratação de um instru-
tor técnico para treina-
mento dos interessados.

Nº507/2005 – Que solicita do Executi-
vo e do Presidente do
Conselho Municipal de
Trânsito procederem fis-
calização no local deno-
minado Rua Bélgica, en-
tre a Avenida Francisco
Jalles e a Rua Nove, onde
ônibus escolares e cami-
nhões estacionam, verifi-
cando se as normas de
trânsito estão sendo cum-
pridas, bem como esta-
belecer um local próximo,
como a Rua Nove, atrás
da AABB, para estaciona-
mento destes veículos.

Nº508/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento,
promoverem a correta fis-
calização para que os
passeios públicos sejam
conservados por quem de
direito, possibilitando aos
pedestres a utilização ide-
al das calçadas e promo-
verem o correto e eficaz
cumprimento da Lei Com-
plementar nº40/95, que
estabelece o Código de
Posturas do Município.

Nº509/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito e Se-
cretaria Municipal de
Obras, promoverem cam-
panha de conscientização
das pessoas que estão
construindo ou reforman-
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do imóveis residenciais e
comerciais sobre a legis-
lação existente, onde
deve haver espaço e cal-
çamento suficiente para o
trânsito de pedestres nos
passeios públicos. Solici-
ta, ainda, a correta fisca-
lização no intuito de que
os passeios públicos se-
jam conservados por
quem de direito, possibi-
litando aos pedestres a
utilização ideal das calça-
das.

Nº522/2005 – Que solicita do Diretor da
concessionária “Triângulo
do Sol Auto Estradas S/
A”, Senhor Marco Pierry,
responsável pela adminis-
tração da Rodovia Wa-
shington Luiz, providênci-
as visando proceder à ins-
crição do nome da cida-
de de Jales na placa aé-
rea, localizada na saída
453-A, da Rodovia Wa-
shington Luis, bem como
a instalação de placa ter-
restre junto à referida saí-
da, indicando o nome do
Município de Jales.

Nº523/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, o
recapeamento da Rua
Hum, no trecho corres-
pondente entre seu cruza-
mento com a Rua João
Gonçalves de Freitas, no
Bairro Vila Inês até o cru-
zamento com a Rua Seis,
no Jardim Bom Jesus.

Nº524/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito e Se-
cretaria Municipal de Pla-
nejamento e Trânsito, a
instalação de redutores de
velocidade na Avenida
Paulo Marcondes, no tre-
vo de entroncamento com
a Avenida José Rodrigues,
a Avenida Guilherme
Soncini e a Rua Nova
York, bem como a insta-
lação de placas de trân-
sito indicando a velocida-
de permitida para o local
citado.

Nº526/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, proce-
derem  levantamento dos
custos para reforma e
readaptação do espaço
físico do Albergue Notur-
no de Jales e providenci-
arem as adequações ne-
cessárias no prédio, atra-

vés de ação pública.
Nº527/2005 – Que solicita do Executi-

vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, proce-
derem levantamento do
orçamento para pavimen-
tação da Avenida Indus-
trial e suas travessas e
visitação aos empresári-
os daquele local visando
firmarem uma Parceria
Público Privada – PPP.

Nº528/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Presidente do
Conselho Municipal de
Trânsito e Secretaria
Municipal de Planeja-
mento e Trânsito, a ins-
talação de placas de si-
nalização nos cruzamen-
tos das ruas que recen-
temente receberam de-
nominação e que seja fei-
to um cronograma para
recuperação ou re-insta-
lação das placas já exis-
tentes.

Nº529/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, o
recapeamento da Rua
Professor Rubião Meira,
no trecho compreendido
entre a Rua Rio de Janei-
ro, no Jardim Paulista e
a Rua Cauã, na Cohab
Roque Viola. Solicita,
ainda, o recapeamento da
Rua Canadá, no Jardim
Ana Cristina.

Nº547/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, o
recapeamento da Aveni-
da Maria Jalles, no senti-
do centro bairro, em seu
início na esquina com a
Rua Hum até o cruzamen-
to com a Rua Cinturão
Verde e no sentido bairro
centro, no trecho corres-
pondente da esquina da
Rua das Palmeiras até a
Rua Hum.

Nº548/2005 – Que solicita da Secreta-
ria Municipal de Planeja-
mento e Trânsito e do
Conselho Municipal de
Trânsito, estudos para
verificar se na Avenida
Maria Jalles, próximo à
Rua Aracruz, no Jardim
Pêgolo, onde recente-
mente foi construída uma
passarela para pedes-
tres, existe a necessida-
de de instalação de um
redutor de velocidade ou
placas indicativas aos
motoristas sobre a traves-

sia de pedestres. Solici-
ta, ainda, uma visita “in
loco” pela equipe técnica
do Departamento e do
Conselho de Trânsito Mu-
nicipal para avaliar os ris-
cos de prováveis aciden-
tes, evitando-os, com a
tomada de medidas ade-
quadas.

Nº569/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a insta-
lação de iluminação públi-
ca 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. Solicita, ainda,
a instalação de dois pon-
tos de iluminação defron-
te ao campus da
UNIJALES, na Rua Rio de
Janeiro, no Jardim Esta-
dos Unidos e a instalação
de iluminação pública ao
longo da Rua Idair Lopes,
no trecho situado no Jar-
dim Municipal.

Nº570/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, o
recapeamento da Rua
Ailton de Carvalho em seu
trecho total, correspon-
dente entre seu cruza-
mento com a Rua Nova
York até o cruzamento
com a Avenida Paulo
Marcondes, no Jardim
Monterrey.

Nº571/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, Cul-
tura e Turismo, a reforma
das instalações da Praça
de Esportes dos Bairros
América e São Judas Ta-
deu, principalmente o
campo de futebol que a
integra. Solicita, ainda, a
instalação de alambrados
em todo o contorno da
referida Praça de Espor-
tes e a designação de um
servidor público municipal
ou a contratação de pes-
soa, em conjunto com a
Associação do Bairro da-
quela localidade, para as
funções de zeladoria e
organização da utilização
da praça.

Nº572/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
de Saúde, providências vi-
sando adequar um local
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para abrigar animais reco-
lhidos pelo Corpo de Bom-
beiro de nossa cidade.

Nº581/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento,
a implantação de uma usi-
na de fermentação de
material orgânica e gera-
ção de energia.

Nº582/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a exe-
cução de projeto e poste-
rior execução de serviços
de melhoria nas tubula-
ções de águas pluviais
existentes na Avenida
Francisco Jalles, entre as
Ruas Dezessete e a Mar-
ginal Airton Senna da Sil-
va, para acabar com o re-
fluxo das águas pluviais.

Nº583/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a ade-
quada limpeza pública, a
reestruturação do serviço
de varrição pública e a
correta fiscalização para
que os pedestres possam
fazer uso ideal das calça-
das, notadamente na Ave-
nida Marginal Airton
Senna da Silva, no Jardim
Brasília.

Nº595/2005 – Que solicita do Consultor
Institucional da
ELEKTRO, Nilton
Azambuja Ferreira, provi-
dências para proceder à
análise dos pontos de ilu-
minação da área central
e dos bairros de nossa
cidade, que necessitam
ter as lâmpadas repostas.

Nº596/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e Con-
sórcio Intermunicipal de
Saúde, a instalação de
mais ventiladores nas sa-
las destinadas aos paci-
entes do Pronto Socorro
Municipal.

Nº597/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto Conselho Munici-
pal de Trânsito, a instala-
ção de redutores de velo-
cidade, nas Ruas Plácido
Limeira de Souza e
Augusto Lopes, no Jar-
dim Municipal e a instala-
ção de placas de trânsito
indicando a velocidade
permitida para os locais
citados.

Nº598/2005 – Que solicita do Delegado
da Receita Federal em
São José do Rio Preto,

Doutor Felipe Jorge
Bechara, dentro da lega-
lidade constitucional e da
própria Receita Federal,
da doação de alguns brin-
quedos, vídeos cassetes,
aparelhos de TV e outros
produtos similares, apre-
endidos pela nossa Dele-
gacia de Policia Federal,
exclusivamente para o
atendimento de crianças
carentes de Jales que fre-
qüentam  nossas cre-
ches. Solicita, ainda, em
sendo possível esta doa-
ção, que as creches, en-
tidades de assistência a
menores, Fundo de Soli-
dariedade e Associações
de bairros sejam envolvi-
das na distribuição.

Nº613/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a insta-
lação de iluminação públi-
ca nas travessas C e D
no Distrito Industrial I, que
possuem postes da rede
elétrica, porém não exis-
tem bicos de luz para ilu-
minação noturna.

Nº614/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a con-
clusão da obra de canali-
zação de córrego na Chá-
cara Bandeirantes, proxi-
midades do Jardim
Pêgolo, na área onde es-
tava instalada a Torre de
Transmissão da Rádio
Cultura de Jales, interli-
gando a Rua Vinte à Rua
dos Canários, que foram
iniciadas a aproximada-
mente dois anos e que
ainda não estão concluí-
das.

Nº627/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Assessoria de
Planejamento, procede-
rem estudo do correto va-
lor dos aluguéis pagos
pelos empresários com
estabelecimento no Termi-
nal Rodoviário de Jales
para que estes empresá-
rios tenham redução des-
tes aluguéis.

Nº628/2005 – Que solicita do Executi-
vo  junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, o
recapeamento da Rua
José Neres dos Santos,
no Jardim São Judas Ta-
deu.

Nº647/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito e Se-

cretaria Municipal de Pla-
nejamento e Trânsito, se-
jam procedidas inscrições
na pavimentação asfáltica
dos sinais de alerta aos
motoristas e também fai-
xas de pedestres nas pro-
ximidades das escolas de
educação infantil EDEM e
Aquarela. Solicita, ainda,
a instalação de redutor de
velocidade e placas aére-
as nas Avenidas Maria
Jalles e José Rodrigues,
indicando a proximidade
das referidas escolas.

Nº648/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras o
recapeamento ou opera-
ção tapa-buracos na Rua
São Bernardo, no Jardim
Paulista.

Nº649/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras a insta-
lação de iluminação públi-
ca na Rua Rio de janeiro,
defronte ao número 2066,
no Jardim Paulista II.

Nº650/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a limpe-
za adequada nas áreas
reservadas à praças públi-
cas no Jardim Municipal,
confrontantes com a Rua
Idair Lopes, providencian-
do, também, arborização,
conservação e manuten-
ção regular.

Nº664/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, inscri-
ções na pavimentação
asfáltica dos sinais de
alerta aos motoristas, fai-
xas de pedestres e redu-
tores de velocidade na
Rua Nossa Senhora das
Graças, quase esquina
com a Rua São Bernardo,
no Jardim Paulista e na
Rua Iguaporé, nas proxi-
midades da creche muni-
cipal e no restante de sua
extensão.

Nº665/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito, a proi-
bição de estacionamento
de veículos na Rua Anízio
Martins Ferreira, nas pro-
ximidades da “Curva S do
Senna”, no Jardim Améri-
ca, bem como providenci-
arem um estudo detalha-
do para o correto estacio-
namento e o bom fluxo de
veículos na rotatória das
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Avenidas Francisco
Jalles, Integração e Pau-
lo Marcondes.

Nº666/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, provi-
denciarem o
desentupimento ou a tro-
ca das tubulações das
galerias de águas pluviais
nas ruas e avenidas de
nossa cidade e a recupe-
ração da pavimentação
asfáltica nas proximida-
des destas galerias.

Nº683/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Gerência Regi-
onal da Elektro, em
Votuporanga, levantamen-
to da quantidade de pos-
tes da rede pública de
energia elétrica que são
de madeira e a substitui-
ção por postes de concre-
to.

Nº684/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, provi-
dências para que sejam
redimensionados todos
os canteiros centrais da
Avenida Paulo Marcondes
e a redução do canteiro
central defronte a empre-
sa “Olair Borracharia e
Acessórios”.

Nº697/2005 – Que solicita do Promotor
de Justiça Curador do
Meio Ambiente da
Comarca de Jales, Dr.
André Luiz de Souza e do
Secretário Municipal de
Agricultura, também res-
ponsável pelo Conselho
Municipal de Defesa do
Meio Ambiente, Eng.
Nilton Marques de Olivei-
ra, providenciarem a recu-
peração total das cercas
que estabelecem as divi-
sórias no Bosque Munici-
pal de Jales, a construção
de cercas divisórias onde
não existem as mesmas
e a manutenção perma-
nente destas cercas divi-
sórias.

Nº698/2005 – Que solicita do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, o
recapeamento urgente da
Rua Santa Adélia, espe-
cialmente no cruzamento
com as Ruas Relíquias de
Miranda e Rua Aleixo Ba-
sílio Mendes, na Vila
Talma.

REQUERIMENTOS

Nº06/2005 – Que requer do Executivo
junto aos seus assesso-
res financeiros e jurídicos
para que informe à Câma-
ra Municipal se existe a
possibilidade de adequa-
ção dos valores da dívida
com a Família Jalles, tra-
zendo-os a patamares
que possibilitem condi-
ções à Prefeitura Munici-
pal de Jales salda-los.
Requer ainda, para que
informe qual a conclusão
que a administração che-
gou, considerando tudo o
que já foi pago pelos co-
fres públicos nos anos
anteriores e as astronômi-
cas taxas de reajustes
anuais, tendo por base os
números astronômicos
apresentados em planilha
no inicio do ano e requer,
finalmente, sobre a pos-
sibilidade de dação em
forma de pagamento para
a Família de Jalles, de
imóveis do Município.

Nº49/2005 – Que requer do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Planejamento, para
que informem à Câmara
Municipal em que etapa
encontra-se o processo
de criação da Cooperati-
va ou Associação dos co-
letores de lixo reciclável;
sobre a estrutura
organizacional que a Ad-
ministração Municipal es-
tará oferecendo a estes
profissionais e como pro-
cederá para auxiliar na
organização das pessoas
interessadas em fazer
parte desta Cooperativa/
associação, para dar-lhes
autonomia e condição
para produzir e se desen-
volverem.

Nº101/2005 – Que requer do Executivo,
do Presidente do Conse-
lho Municipal de Trânsito
e da  Secretaria Munici-
pal de Planejamento e
Trânsito, para que infor-
mem à Câmara Municipal,
quais indicações dos Se-
nhores Vereadores enca-
minhadas ao setor de
trânsito, num total de 54,
foram atendidas e quais
serão atendidas em bre-
ve. Requer, ainda, para
que informe quando do
não atendimento das so-
licitações, quais são as

justificativas apresenta-
das. Requer, finalmente, o
encaminhamento de có-
pia das atas das reuniões
do Conselho Municipal de
Trânsito de 01 de janeiro
até 31 de julho de 2005.
- Subscrito pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Nº108/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal sobre aplica-
ção da Lei 2.739, de 24
de abril de 2003 (que dis-
ciplina a atividade relativa
ao fornecimento de terra
e a produção, remoção,
coleta, transporte e o de-
pósito de entulho no âm-
bito do perímetro urbano
do Município de Jales e
dá outras providências).

Nº141/2005 – Que tece várias conside-
rações e requer do Exe-
cutivo informações e pro-
vidências para a adequa-
da limpeza e manutenção
do espelho d´água na pra-
ça do jacaré e sobre a ali-
mentação dos animais lá
existentes, sugerindo a
devolução dos mesmos
ao seu habitat natural,
caso não exista condi-
ções de se cuidar corre-
tamente dos mesmos e
do local.

Nº160/2005 – Que tece várias conside-
rações e requer do Exe-
cutivo e da Procuradoria
Geral do Município, infor-
mações sobre o proces-
so de liberação da escri-
tura definitiva para a sede
da Associação de Mora-
dores de Bairro do Jardim
Municipal e caso não
exista a possibilidade de
sua emissão, a exposição
dos motivos.

MOÇÕES

Aplausos nº13/2005 – À Diretora, Vice-Di-
retora, Coordenadora, pro-
fessores e alunos do
CEFAM – Centro de For-
mação e Aperfeiçoamen-
to do Magistério; à
SABESP de Jales e à
ONG Ecoação, pela rea-
lização do projeto água
2005 “O Lixo e a Poluição
das Águas” e da II Sema-
na da Água 2005, dando
ênfase à importância da
água para o futuro do mun-
do.

Aplausos nº66/2005 – Ao Comando do
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Policiamento Rodoviário
de Jales, ao Comando da
Policia Militar de Jales e
ao Comando da Polícia
Civil de Jales, estenden-
do-se a todos os seus
componentes efetivos,
pela realização das Ope-
rações de Fiscalização
que resultaram na apreen-
são de drogas e de pro-
dutos contrabandeados,
ocorrida nos dias 09 e 10
de agosto de 2005.

PROJETOS

P. L. nº131/2005 – Que dá denominação a
logradouro público. (Pra-
ça Alípio Pereira dos San-
tos)
Autógrafo nº119/2005
Lei nº2.972/2005

P.D. Legislativo nº02/2005 – Que concede
Título de Cidadão
Jalesense (Senador
Aelton Freitas)
Decreto Legislativo
nº179/2005

=: PROPOSIÇÕES EM
CONJUNTO :=

INDICAÇÕES
APRESENTADAS EM

CONJUNTO

Nº027/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo junto a ELEKTRO, a
manutenção adequada no
sistema de iluminação
pública na Praça Elias
Moisés Elias, na Rua
Aimorés, entre os bairros
Jardim América e Jardim
São Judas Tadeu e nas
ruas que circundam o
Conjunto Poliesportivo do
Jardim Paraíso.
- Autoria dos Vereadores:
José Roberto Favaro e
Jorge Pêgolo

Nº028/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo a construção de gale-
rias pluviais no trecho fi-
nal da Avenida Goiás, en-
tre a Praça Allan Kardec
e o Jardim São Gabriel.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo,
Claudir Aranda da Sil-
va, Gilberto Alexandre
de Moraes, Luis
Especiato, Osmar Pe-
reira de Rezende,
Rivelino Rodrigues e
Mauro Hélio Lopes.

Nº056/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo o asfaltamento e a ilu-
minação da Rua Minas
Gerais, localizada no Con-
junto Habitacional Roque
Viola.
- Autoria dos Vereadores:
Mauro Hélio Lopes e
Gilberto Alexandre de
Moraes

Nº057/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo seja efetuada comple-
ta limpeza na Praça
Waldemar de Souza,
logradouro público locali-
zado na confluência da
Rua Vitória com a Rua
Belo Horizonte, no Con-
junto Habitacional JACB I,
que se encontra coberta
por espesso matagal e
servindo de depósito de
lixo.
- Autoria dos Vereadores:
José Roberto Favaro,
Dr. Jorge Pêgolo e Prof.

Jediel Zacarias

Nº058/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo providências junto à
Secretaria da Agricultura
e Abastecimento do Es-
tado de São Paulo,
objetivando agilizar a ins-
talação do Galpão de
Agro-Negócios em Jales.
- Autoria dos Vereadores:
José Roberto Favaro,
Dr. Jorge Pêgolo e Prof.
Jediel Zacarias

Nº059/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo providências para que
sejam retomadas, o mais
breve possível, as negoci-
ações com o Governo
Estadual, objetivando o
asfaltamento da Estrada
do Café, no prolongamen-
to da Rua das Palmeiras
até a Rodovia Euphly
Jalles.
- Autoria dos Vereadores:
José Roberto Favaro,
Dr. Jorge Pêgolo e Prof.
Jediel Zacarias

Nº060/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e demais
responsáveis pela vigilân-
cia sanitária, providências
para a retirada dos latões
de lixo que se encontram
no canteiro central da Ave-
nida Francisco Jalles, nas
proximidades do “Bar
Antiquário”, uma vez que
os referidos latões estão
sendo utilizados como
recipientes para o lixo pro-
duzido por comerciantes,
inclusive para restos de
comida.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo e Luís
Especiato.

Nº061/2005 – Que solicitam do Executivo
junto à Secretaria Munici-
pal de Esportes, Cultura
e Turismo, providências
para que a exemplo do
que já acontece em outras
cidades circunvizinhas,
seja implantado um espa-
ço cultural junto ao Termi-
nal Rodoviário, com a
construção de um palco
para apresentações de
artistas amadores.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo e Luís
Especiato.
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Nº120/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito e Se-
cretaria Municipal de Pla-
nejamento, a instalação
de placas de sinalização
e pintura na pavimentação
asfáltica de todos os cru-
zamentos de nossas ruas
com a via férrea, bem
como a instalação de can-
celas eletrônicas e
sonorizadores em tais cru-
zamentos.
- Autoria dos Vereadores:
Rivelino Rodrigues e
Mauro Hélio Lopes

Nº122/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo o recapeamento da
pavimentação asfáltica da
Rua Jaçanã, principal-
mente na esquina com a
Rua Prof. Rubião Meira,
no Conjunto Habitacional
Roque Viola.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da Sil-
va e Gilberto Alexandre
de Moraes

Nº123/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo a construção de um
abrigo coberto para pas-
sageiros no ponto locali-
zado defronte ao prédio do
Centro Comunitário do
Conjunto Habitacional
Roque Viola.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da Sil-
va e Gilberto Alexandre
de Moraes

Nº124/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo a instalação de semá-
foros nos seguintes lo-
cais: Rua Onze esquina
com a Rua Seis; Rua Sete
esquina com a Rua Doze;
Rua Sete esquina com a
Rua Seis; Rua Sete es-
quina com a Rua Oito e
na Rua Dois esquina com
a Rua Três.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da Sil-
va e Gilberto Alexandre
de Moraes

Nº125/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo a construção de cal-
çadas no Centro Comuni-
tário do Conjunto
Habitacional Roque Viola,
com o plantio de árvores,
rampa de acesso para
deficientes físicos e espa-
ço para estacionamento
de veículos.

- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da Sil-
va e Gilberto Alexandre
de Moraes

Nº149/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo a construção de cal-
çadas ao derredor do Cen-
tro Comunitário do Conjun-
to Habitacional JACB.

- Autoria dos Vereadores: Prof. Osmar
Pereira de Rezende e
Prof. Luís Especiato

Nº150/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo a aquisição e a colo-
cação de placas
indicativas de nomes das
ruas e Avenidas existen-
tes no perímetro urbano da
cidade, que não possuam
as mesmas.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Osmar Pereira de
Rezende e Prof. Luís
Especiato

Nº151/2005 – Que solicitam do Superin-
tendente Regional da Te-
lefônica, Milton
Scavazzini Júnior, a ins-
talação de um telefone
público “orelhão” na área
onde está sendo
construído um Conjunto
Habitacional no Centro de
Lazer do Trabalhador.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Prof. Osmar
Pereira de Rezende

Nº152/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo a realização de estu-
dos visando a construção
de acostamento e ou via
marginal paralela à Rodo-
via “Euclides da Cunha”,
no Distrito Industrial III.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Gilber-
to Alexandre de
Moraes, Dr. Jorge
Pêgolo e José Roberto
Fávaro

N154/2005 – Que oficiam ao Diretor
Regional do DER 9, em
São José do Rio Preto, Dr.
Natal Takashi Arakawa,
informando que a Câma-
ra Municipal reiterou indi-
cações e requerimentos
já protocolados no DER 9
em relação ao Córrego do
Tamboril e Rodovia Dr.
Euphly Jalles; Indicam e
requerem providências
pertinentes, eficazes e

imediatas em relação aos
tubulões e os enormes
buracos feitos pelas
águas pluviais nos
Córregos do
Marimbondinho e outro
sem denominação, adian-
te quinhentos metros,
sentido de tráfego Jales-
São Francisco. Anexaram
fotos do local para ilustrar
e dar melhores subsídios.
- Autoria dos Vereadores:
Dr. Jorge Pêgolo, José
Roberto Favaro e Gil-
berto Alexandre de
Moraes.

Nº179/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo providências no sen-
tido de proceder gestões
junto ao DER e demais
setores competentes do
Governo Estadual,
objetivando estabelecer
parceria visando a cons-
trução de via marginal in-
terligando o Jardim São
Gabriel ao Distrito Indus-
trial III.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes, Prof. Jediel
Zacarias, Dr. Jorge
Pêgolo, José Roberto
Favaro e Profª Aracy de
Oliveira Murari
Cardozo.

Nº180/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo o recapeamento com
a maior urgência, da Rua
Projetada, altura do nú-
mero 38, esquina com a
Rua Valdir Lopes.
- Autoria dos Vereadores:
José Roberto Favaro e
Prof. Jediel Zacarias.

Nº233/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento,
providências para oficiar
ao gerente de Assuntos
Institucionais da
Ferroban, Eng. José Fa-
biano Branco de Oliva,
solicitando a troca dos
dormentes e dos trilhos
localizados no perímetro
urbano de nossa cidade.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo e
Mauro Hélio Lopes

Nº245/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo a recuperação das
guias e sarjetas localiza-
das na Rua dos Pioneiros,
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na Vila União.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias e
Prof. Osmar Pereira de
Rezende

Nº251/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo junto à ELEKTRO a
implantação de ilumina-
ção pública na Rua
Joaquina Clara de Jesus,
na Vila Santa Izabel.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Osmar Pereira de
Rezende e Gilberto Ale-
xandre de Moraes

Nº263/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Educação, pro-
vidências para se
incrementar a modalidade
de ensino - xadrez - nas
escolas públicas munici-
pais.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Osmar Pereira de
Rezende e Gilberto Ale-
xandre de Moraes

Nº288/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo providências no sen-
tido de determinar levan-
tamento específico, para
posteriormente elaborar
projeto de asfaltamento
na Rua Minas Gerais, no
trecho compreendido en-
tre as Ruas Rio de Janei-
ro e Jaçanã, no Conjunto
Habitacional Roque Viola.
- Autoria dos Vereadores:
José Roberto Favaro e
Dr. Jorge Pêgolo

Nº301/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo providências para que
seja estabelecido um ho-
rário de atendimento mé-
dico nos PSFs de Jales
quer permita atender as
pessoas que trabalham
no horário comercial ou na
zona rural.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Mauro Hélio
Lopes

Nº321/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo a concessão de uma
cesta básica mensal de
alimentos aos trabalhado-
res que integram a Fren-
te de Trabalho, que atual-
mente presta serviços
gerais em vários pontos
da cidade.
- Autoria dos Vereadores:
José Roberto Favaro e

Prof. Osmar Pereira de
Rezende

Nº326/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo providências para que
o treinamento de pessoal
a ser realizado pela Pre-
feitura Municipal dentro
do Programa de Moderni-
zação Tributária e da Ges-
tão dos Setores Sociais
Básicos – PMAT e outros
a serem implantados pela
Prefeitura, sejam
efetuados utilizando so-
mente funcionários efeti-
vos.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias e
Gilberto Alexandre de
Moraes

Nº327/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo providências para que
seja desentupido o bueiro
de entrada da galeria plu-
vial existente na Avenida
Francisco Jalles, esquina
com a Rua Lisboa,
nº1838, defronte à
UNIJALES.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias e
Dr. Jorge Pêgolo

Nº328/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo providências para que
seja elaborado e encami-
nhado ao Poder
Legislativo para aprovação
dos Nobres Vereadores,
um projeto de lei institu-
indo um repasse mensal
à Fundação Pio XII/Hos-
pital do Câncer de
Barretos.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Nº329/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito a exe-
cução de serviços de pin-
tura na pavimentação
asfáltica que sinalizem o
retorno à esquerda na es-
quina da Avenida João
Amadeu com a Rua
Dezenove e a instalação
de muros ou barras de
proteção no passeio, na
esquina defronte as resi-
dências.
- Autoria dos Vereadores:
Rivelino Rodrigues e
Claudir Aranda da Sil-
va

Nº330/2005 – Que solicitam do Execu-

tivo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Conse-
lho Municipal de Trânsito,
a instalação de um redu-
tor de velocidade em am-
bos os sentidos da Aveni-
da Guilherme Soncini,
nas proximidades da es-
quina com a Rua Idair
Lopes, no Jardim Tangará,
bem como a instalação de
placas de trânsito indican-
do a velocidade permitida.
- Autoria dos Vereadores:
Rivelino Rodrigues e
Prof. Osmar Pereira de
Rezende

Nº331/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a insta-
lação de sarjetões na Rua
do Estado, nos cruza-
mentos com todas as
ruas entre os bairros Jar-
dim Trianon e Jardim Amé-
rica, bem como a recupe-
ração da pavimentação
asfáltica existente em
tais locais.
- Autoria dos Vereadores:
Rivelino Rodrigues e
Mauro Hélio Lopes

Nº332/2005 – Que solicitam do Superin-
tendente Regional da Te-
lefônica em Ribeirão Pre-
to/SP, Senhor Milton
Scavazzini Júnior, proce-
der ao estudo pormenori-
zado da quantidade de
prováveis usuários do te-
lefone público “orelhão” no
bairro rural do Córrego da
Roça e a posterior insta-
lação defronte a Igreja
Católica.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Rivelino
Rodrigues

Nº333/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento,
procederem estudo para
viabilizar o desenvolvimen-
to do Setor Oeste da ci-
dade, localizado entre a
Rodovia Euclides da Cu-
nha, passando pelo pro-
longamento da Avenida
Francisco Jalles até a
Rua Suécia, envolvendo
os Bairros Jardim
Brasília, Jardim Novo
Mundo, Jardim Paulo VI,
Vila Maria e Jardim Nos-
sa Senhora Aparecida da
Boa Vista, através da
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abertura da Rua Dezenove
e de outras ruas.
- Autoria dos Vereadores:
Dr. Jorge Pêgolo e
Rivelino Rodrigues

Nº360/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
Conselho Municipal de
Turismo, procederem es-
tudo real para envidar es-
forços no sentido de
potencializar Jales e re-
gião, tornando-a um pólo
turístico, bem como envol-
ver nossa comunidade,
Associações, Clubes de
Serviços e empresários
ligados ao comércio e in-
dústria, que poderão ser
parceiros nesta investida.
- Autoria dos Vereadores:
Rivelino Rodrigues e
Luis Especiato

Nº361/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, o
recapeamento da Rua
Dezenove e da Rua
Vicente Leporace, entre
as Ruas Dezessete e
Dezenove, no Bairro Jar-
dim América.
- Autoria dos Vereadores:
Rivelino Rodrigues e
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo

Nº387/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo a elaboração e o en-
caminhamento à Câmara
Municipal de Projeto de
Lei dispondo sobre a cas-
sação do alvará e a licen-
ça de funcionamento dos
postos de combustíveis
que adulterem o produto
no Município de Jales,
conforme anteprojeto ane-
xo à Indicação.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Mauro Hélio
Lopes

Nº388/2005 – Que solicitam do Executi-
vo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, Cul-
tura e Turismo, a constru-
ção de um campo de fu-
tebol no Conjunto
Habitacional “Dercílio Jo-
aquim de Carvalho”.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Gilber-
to Alexandre de
Moraes e Rivelino

Rodrigues

Nº389/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Administração,
providências para a reali-
zação de um inventário do
patrimônio municipal,
bem como a criação, no
âmbito da estrutura admi-
nistrativa do Município, da
Divisão de Patrimônio, vi-
sando organizar e fiscali-
zar as atividades de con-
trole e preservação dos
bens públicos.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo e Luís
Especiato

Nº390/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, Cul-
tura e Turismo, que seja
dada preferência aos atle-
tas residentes em Jales,
quando da organização
das equipes que represen-
tarão nossa cidade nos
Jogos Regionais a serem
realizados no próximo
mês.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Aracy de Oli-
veira Murari Cardozo

Nº430/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito e Se-
cretaria  Municipal de Pla-
nejamento e Trânsito, a
colocação de um semá-
foro na confluência das
Ruas Novo Horizonte e
dos Girassóis com a Ave-
nida Arapuã, no Jardim
Ipiranga.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Osmar Pereira de
Rezende e Rivelino
Rodrigues.

Nº432/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, a insta-
lação de guias, sarjetas e
pavimentação asfáltica no
prolongamento da Aveni-
da Industrial, localizada
no Distrito Industrial I, en-
tre a empresa SABESP e
a Marginal da Rodovia
Euphly Jalles.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e  Rivelino
Rodrigues

Nº433/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo junto às Secretarias
Municipais de Planeja-
mento e Obras, a cessão
de uso do terreno deno-
minado Lote F, da Quadra
08, na Rua Julieta de
Almeida, no Jardim Oiti,
para a comunidade do
bairro, viabilizando a ins-
talação de um parque in-
fantil e que a
municipalidade auxilie na
instalação destes brin-
quedos e possibilite o fe-
chamento adequado do
local, com instalação de
alambrado.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Gilber-
to Alexandre de
Moraes, Rivelino
Rodrigues, Mauro Hélio
Lopes, Jediel Zacarias,
Osmar Pereira de
Rezende, Luís
Especiato, Dr. Jorge
Pêgolo e José Roberto
Favaro.

Nº459/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo as providências que
se fizerem necessárias
no sentido de que sejam
atendidas as seguintes
reivindicações dos médi-
cos que prestam serviços
nos PSFs de Jales: ano-
tação de registro em
CTPS, reconhecimento
do vinculo empregatício,
definição da carga horário
de trabalho, inclusão dos
gastos para com os mes-
mos para adequação da
nova condição de trabalho
na peça orçamentária fu-
tura e direito a férias.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Prof. Jediel
Zacarias

Nº460/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo providências para que
não deixe de ser
recapeada com a maior
urgência, o trecho da Rua
Vicente Leporace, entre a
Rua Aimorés e a Rua Vin-
te e Três.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Prof. Luís
Especiato

Nº461/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Obras, provi-
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dências para promoverem
a adequada limpeza do
Centro de Lazer do Traba-
lhador “Pedro Borges de
Lima”, além da manuten-
ção regular deste proce-
dimento.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes, Prof. Osmar
Pereira de Rezende e
Rivelino Rodrigues.

Nº486/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo providências para que
seja utilizado o espaço
onde está desenhado o
logotipo da Polícia Militar
do Estado de São Paulo
em sua antiga base de
policiamento comunitário
na Cohab JACB, colocan-
do sobre a mesma o nome
do Projeto Sol Nascente,
que está sendo desenvol-
vido no local.
- Autoria dos Vereadores:
Professores Jediel
Zacarias e Osmar Perei-
ra de Rezende

Nº487/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo providências no sen-
tido de que sejam toma-
das medidas objetivando
a preservação da reserva
florestal existente na
Cohab JACB, com a co-
locação de cerca e a
construção de calçadas
ao seu redor.
- Autoria dos Vereadores:
Professores Jediel
Zacarias e Osmar Perei-
ra de Rezende

Nº500/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo a construção de uma
praça pública na área lo-
calizada defronte a Igreja
Católica de Nossa Senho-
ra da Ressurreição, no
Conjunto Habitacional
José Antonio Caparroz –
JACB.
- Autoria dos Vereadores:
Professores Jediel
Zacarias e Osmar Perei-
ra de Rezende

Nº505/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo e do Conselho Muni-
cipal de Trânsito, seja pro-
videnciado um estudo
para minimizar o risco de
acidentes de trânsito na
Rua Três, esquinas com
as Ruas Oito e Dez, na
área central da cidade,
adequando ao trânsito da-

queles locais as árvores
e plantas existentes nas
calçadas. Solicitam, ain-
da, sejam re-estudados
os redutores de velocida-
de existentes nos cruza-
mentos da Rua Três, que
após o recapeamento da
via, deixaram de existir.
- Autoria dos Vereadores:
Mauro Hélio Lopes e
Rivelino Rodrigues

Nº506/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento,
a construção de um abri-
go com cobertura, que sir-
va de ponto de tomada de
ônibus urbano para os
usuários, na Avenida
Rosa Garcia Ceciliano, no
Jardim São Gabriel e que
se proceda a instalação
de assentos no referido
abrigo.
- Autoria dos Vereadores:
Mauro Hélio Lopes e
Rivelino Rodrigues

Nº525/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo, com o repasse de R$
120.000,00 economiza-
dos pelo Poder
Legislativo, a aquisição
de um ônibus confortável
e em bom estado de fun-
cionamento e conserva-
ção, para transporte de
pacientes ao Hospital do
Câncer de Barretos com
os seguintes itens: pelo
menos doze poltronas
semi-leito; plataforma
com rampa de acesso
para idosos e portadores
de cadeira de rodas; ba-
nheiro com todas as pe-
ças e ar condicionado.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Nº557/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo providências visando
a criação e a confecção
de um novo uniforme para
a Corporação Musical de
Jales.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Luís Especiato e
Prof. Jediel Zacarias.

Nº609/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo, providências no sen-
tido de que as denúncias
e as sugestões contidas
no Oficio nº73/05, com re-
ferência ao lixo reciclável,
firmado pelos participan-

tes dos projetos “Água
hoje e sempre: consumo
sustentável e Aprendendo
com a natureza” e a Dire-
ção, Coordenação, Pro-
fessores, Funcionários,
Dirigentes do Grêmio Es-
tudantil e Alunos da Es-
cola Estadual “Profª Elza
Pirro Viana”, sejam obje-
to da atenção do Poder
Público Municipal.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Nº610/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo a elaboração e o en-
caminhamento à Câmara
Municipal de Projeto de
Lei Complementar alte-
rando o Artigo 1º da Lei
Complementar nº103, de
30 de outubro de 2002, no
que se refere ao Artigo 51
da Lei Complementar
nº100, de 27 de agosto de
2002 e também seu Arti-
go 45, substituindo o ter-
mo “transformados” para
“redenominados”, uma
vez que a mesma acarre-
ta impedimento a servidor
que pleiteia aposentado-
ria junto ao IPASM.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Nº629/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo providências para a
retirada da rede elétrica
desativada existente na
área onde está instalada
a Fábrica de Sorvetes da
Ida-Yo, no Distrito Indus-
trial I.
- Autoria dos Vereadores:
José Roberto Fávaro,
Gilberto Alexandre de
Moraes e Dr. Jorge
Pêgolo.

Nº630/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo a implantação de rede
de iluminação pública em
toda a extensão da Via
Marginal Isaura Berti
Venturini, principalmente
no trecho entre a Avenida
Nações Unidas e a Aveni-
da João Amadeu.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Osmar Pereira de
Rezende, Prof. Jediel
Zacarias e Mauro Hélio
Lopes.

Nº631/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo a cessão em



—  54  —

comodato de um dos ôni-
bus antigos da frota esco-
lar do Município para o
transporte de alunos da
Escola Técnica Estadual
“Dr. José Luiz Viana
Coutinho”.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias,
Prof. Osmar Pereira de
Rezende e subscrita
pelos demais Vereado-
res à Câmara Municipal

Nº651/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo providências para que
seja procedida completa
limpeza em todas as en-
tradas da cidade, assim
como em sua área cen-
tral, com a pintura das
guias e sarjetas.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Osmar Pereira de
Rezende e Prof. Jediel
Zacarias.

Nº658/2005 – Que solicitam do Execu-
tivo providências urgentes
visando a realização de
completa reforma no Cen-
tro Cultural “Dr. Edílio
Ridolfo”, inclusive com a
colocação de um sistema
adequado de ar refrigera-
do.
- Autoria dos Vereadores:
Professores Luís
Especiato e Aracy de
Oliveira Murari
Cardozo.

Nº685/2005 – Que solicita do Executi-
vo a solução para o pro-
blema existente no prédio
onde está instalado o
CAIC, que está sendo in-
vadido pelas enxurradas
quando da ocorrência de
chuvas mais fortes.
- Autoria dos Vereadores:
Professores Luís
Especiato e Osmar Pe-
reira de Rezende

REQUERIMENTOS
APRESENTADOS EM

CONJUNTO

Nº07/2005 – Que requerem do Execu-
tivo para que informem a
Câmara Municipal qual o
saldo devedor da dívida da
Prefeitura Municipal para
com o Espólio Euphly
Jalles, com referência ao
Distrito Industrial II e quan-
to já foi pago até a pre-

sente data. Requerem ain-
da, informações sobre
qual é o método de cál-
culo dos juros e de atuali-
zação monetária no caso
de impontualidade no pa-
gamento e qual seria exa-
tamente o montante da
dívida, caso a quitação
total da mesma ocorres-
se no exercício de 2.005.
- Autoria dos Vereadores:
Dr. Jorge Pêgolo e José
Roberto Favaro.

Nº13/2005 – Que requerem do Execu-
tivo para que informe à Câ-
mara Municipal em que
situação se encontra a
verba destinada à execu-
ção das obras de canali-
zação do buracão do Jar-
dim América e se tal ver-
ba se encontra disponível;
Requerem, ainda, para
que informe qual é o valor
exato da verba recebida e
quando tais obras serão
iniciadas.
- Autoria dos Vereadores:
José Roberto Favaro,
Dr. Jorge Pêgolo e Prof.
Jediel Zacarias.

Nº17/2005 – Que requerem do Execu-
tivo para que informe à Câ-
mara Municipal se o equi-
pamento mamógrafo, que
seria instalado no Pronto
Socorro Municipal, foi
efetivamente adquirido e
em caso afirmativo quan-
do foi feita tal aquisição.
Requerem, ainda, para
que informe se tal equipa-
mento já foi instalado. Em
caso afirmativo quando foi
instalado e em caso ne-
gativo, quando será insta-
lado e quando começará
a servir a população.
- Autoria dos Vereadores:
Dr. Jorge Pêgolo e José
Roberto Fávaro

Nº18/2005 – Que requerem do Execu-
tivo e dos Secretários Mu-
nicipais de Obras e Pla-
nejamento várias informa-
ções sobre a elaboração
do projeto e a execução
da construção da galeria
localizada na Rua Hum
cruzamento com a Rua
Dezesseis e Avenida Ma-
ria Jalles.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Rivelino
Rodrigues

Nº20/2005 – Que requerem do Execu-
tivo para que informe à Câ-
mara Municipal quando
entrará em funcionamen-
to o Instituto Médico Le-
gal de Jales, visto que as
autópsias continuam sen-
do realizadas em Santa
Fé do Sul onde existe
câmara fria e demais con-
dições para esse atendi-
mento.
- Autoria dos Vereadores:
Osmar Pereira de
Rezende, Gilberto Ale-
xandre de Moraes,
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo,
Rivelino Rodrigues,
Claudir Aranda da Sil-
va, Luís Especiato e
Mauro Hélio Lopes.

Nº21/2005 – Que requerem do Execu-
tivo para que informe à Câ-
mara Municipal como es-
tão as tratativas
objetivando o aparelha-
mento do local de insta-
lação do Instituto Médico
Legal e se foi adquirida a
câmara fria necessária
para a guarda dos corpos.
Requerem, ainda, para
que informem se foi resol-
vida a questão da rede de
esgoto especial no local
e se foi indicado o Médi-
co Legista e a sua equipe
técnica.
- Autoria dos Vereadores:
Jediel Zacarias, Dr. Jor-
ge Pêgolo e José
Roberto Fávaro

Nº032/2005 – Que requerem do Execu-
tivo para que informe o que
está sendo feito pelo Po-
der Executivo no sentido
de que os exames de
endoscopia sejam reali-
zados em Jales. Reque-
rem ainda, para que infor-
me quando será instala-
do o aparelho de
endoscopia em nossa ci-
dade, se tal aparelho já foi
disponibilizado e o que
está dificultando a sua li-
beração.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Osmar Pereira de
Rezende e Gilberto Ale-
xandre de Moraes.

Nº046/2005 – Que requerem do Execu-
tivo informações sobre
quando será elaborado e
encaminhado à Câmara
Municipal, o Projeto de
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Lei que regulamenta a fun-
ção e os salários dos fun-
cionários públicos munici-
pais que prestam serviços
junto ao setor de saúde da
Prefeitura, principalmente
dos técnicos em enferma-
gem admitidos através de
concurso público em 1996
e que até hoje recebem
salários referentes ao car-
go de atendente.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes, José Roberto
Favaro e Mauro Hélio
Lopes e subscrito pelos
demais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Nº053/2005 – Que requerem do Execu-
tivo para que informe à Câ-
mara Municipal, quantos
e quais são os cargos
comissionados na Prefei-
tura Municipal e respecti-
vos salários. Requerem,
ainda, para que informe
quantos e quais destes
cargos estão efetivamen-
te ocupados por funcioná-
rios de carreira da Prefei-
tura Municipal e por fun-
cionários oriundos de ou-
tras instituições ou inici-
ativa privada e suas fun-
ções. Requerem, final-
mente, para que informe
o número de contratados,
funções e avaliação de
desempenho, com rela-
ção ao programa Jales –
Ação Comunitária Bolsa
Desemprego.
- Autoria dos Vereadores:
José Roberto Favaro e
Dr. Jorge Pêgolo

Nº054/2005 – Que requerem do Execu-
tivo para que informe à Câ-
mara Municipal quando
serão iniciadas as obras
de recuperação da Estra-
da Municipal Jales-
Pontalinda, bem como os
motivos pelos quais até a
presente data, nada foi
feito no sentido da recu-
peração da mesma.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da Sil-
va e Gilberto Alexandre
de Moraes

Nº059/2005 – Que requerem do Secre-
tário Municipal de Saúde,
várias informações sobre
o Consórcio Municipal de
Saúde em funcionamento
no Pronto Socorro Muni-

cipal.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal

Nº062/2005 – Que requerem do Execu-
tivo para que informe se
foram instauradas pela
atual administração, audi-
torias e sindicâncias para
apurar atos de
improbidade administrati-
va em gestões anteriores
e em caso afirmativo
quais setores da
municipalidade foram in-
vestigados. Requerem,
ainda, para que informe se
tais auditorias e
sindicâncias foram con-
cluídas e quais os resul-
tados obtidos. Requerem,
finalmente, para que infor-
me qual a empresa que
realizou a auditoria e
sindicâncias e qual o cus-
to das mesmas.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Prof. Osmar
Pereira de Rezende.

Nº066/2005 – Que requerem do Execu-
tivo para que informe se
consta no cronograma de
obras da Prefeitura a con-
clusão do asfaltamento
da Rua Texas, no Jardim
Estados Unidos e em
caso afirmativo, quando
tal asfaltamento será ini-
ciado.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo e Gil-
berto Alexandre de
Moraes.

Nº067/2005 – Que requerem do Execu-
tivo, do Secretário Muni-
cipal de Saúde e do Pre-
sidente da Associação
dos Deficientes Físicos da
Região de Jales – ADERJ,
para que informem  quais
eram os salários pagos
aos agentes comunitários
de saúde dos PSFs pela
empresa paranaense
CIAP, contratada pela Pre-
feitura no ano passado e
os motivos pelos quais
foram reduzidos o piso
salarial e o salário famí-
lia. Requerem ainda, para
que informem quais são
as atribuições dos agen-
tes comunitários de saú-
de, o amparo legal de tais
atribuições e os motivos
pelos quais os agentes

realizam outras tarefas,
inclusive no serviço de
combate a vetores.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal

Nº072/2005 – Que requerem do Execu-
tivo junto à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
Procuradoria Geral do
Município, para que infor-
me os motivos pelos
quais, os empresários do
Distrito Industrial III não
receberam as escrituras
definitivas de seus terre-
nos e o que foi feito de
concreto por parte da Ad-
ministração Pública e de
sua Procuradoria Jurídica
para resolver tal situação.
Requerem ainda, para que
informe onde o Poder
Legislativo pode intervir
para auxiliar na resolução
desta situação.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal

Nº080/2005 – Que requerem da Secre-
tária Municipal do Desen-
volvimento e Promoção
Social, Drª Cláudia
Moreira Bardelotti, provi-
dências urgentes no sen-
tido de que seja realizada
uma eleição objetivando a
escolha da Diretoria do
CCTI – Centro de Convi-
vência da Terceira Idade.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Osmar Perei-
ra de Rezende

Nº87/2005 – Que requerem das Câma-
ras Municipais dos Muni-
cípios cuja população se
utiliza dos serviços pres-
tados pela Santa Casa de
Misericórdia de Jales, so-
licitando-lhes estudos e
providências urgentes jun-
to aos Poderes Executi-
vos de seus respectivos
municípios, visando o re-
passe mensal de recur-
sos à referida instituição,
ajudando-a a continuar a
realizar o seu imprescin-
dível trabalho de atendi-
mento.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal.

Nº88/2005 – Que requerem do Execu-
tivo para que informe à Câ-
mara Municipal sobre a
real condição de conser-
vação dos ônibus que
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transportam doentes para
Barretos e São José do
Rio Preto, o ano de fabri-
cação dos mesmos e se
estão em boas condições
de uso e dentro das nor-
mas exigidas para trafe-
garem. Requerem, ainda,
para que informe se é ve-
rídica a informação de que
o sistema de monobloco
do ônibus que vai a
Barretos corre o risco de
quebrar e em caso afir-
mativo, se não seria mais
prudente substitui-lo, reti-
rando-o de circulação.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal.

Nº89/2005 – Que requerem do Execu-
tivo junto ao Conselho Mu-
nicipal de Trânsito e à Se-
cretaria Municipal de Pla-
nejamento e Trânsito,
para que informe à Câma-
ra Municipal, os motivos
pelos quais foram coloca-
das placas de estaciona-
mento proibido no cantei-
ro central da Avenida Na-
ções Unidas e não em
outras avenidas, dentre as
quais a Avenida Jânio
Quadros, a Avenida
Salustiano Pupim e a Ave-
nida Euphly Jalles.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Claudir
Aranda da Silva

Nº97/2005 – Que requerem do Execu-
tivo junto às Secretarias
Municipais de Saúde e
Ação Social, para que in-
formem à Câmara Muni-
cipal se o setor de saúde
pública tem conhecimen-
to de que se verifica um
índice elevado de novos
casos de câncer entre a
nossa população e em
caso afirmativo, quais as
providências tomadas no
sentido de enfrentar esse
grave problema de saúde
pública. Requerem, ainda,
para que informem se a
Secretaria Municipal de
Saúde já efetuou ou pre-
tende efetuar alguma pes-
quisa sobre as condições
ambientais no município
como possível causa do
alto índice de câncer en-
tre a nossa população.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Nº98/2005 – Que requerem do Execu-
tivo e da Secretaria Muni-
cipal de Esportes, Cultu-
ra e Turismo, para que in-
formem à Câmara Muni-
cipal se existe alguma ini-
ciativa no sentido de im-
plantar o Projeto Segun-
do Tempo em nosso Mu-
nicípio. Se afirmativa a
resposta, em que estágio
se encontram as
tratativas, a quantidade de
crianças e adolescentes
que se pretende atender
e de empregos que pode-
rão ser criados para
monitores. Requerem, fi-
nalmente, para que infor-
mem qual tem sido a pos-
tura do dirigente regional
de ensino, haja vista que
tal projeto depende tam-
bém da colaboração do
governo estadual e da
disponibilização de esco-
las públicas estaduais.
- Autoria dos Vereadores:
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo e Gil-
berto Alexandre de
Moraes

Nº99/2005 – Que requerem do Execu-
tivo e da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, para que
informem quais providên-
cias estão sendo toma-
das no sentido de incluir
Jales no Programa Brasil
Sorridente e implantar um
Centro de Especialidades
Odontológicas. Reque-
rem, ainda, para que in-
formem se a Prefeitura
está ampliando o atendi-
mento odontológico aos
usuários do Programa de
Saúde da Família e em
caso afirmativo, quando
será implementada essa
ampliação.
- Autoria dos Vereadores:
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo e Gil-
berto Alexandre de
Moraes

Nº100/2005 – Que requerem do Presi-
dente do Conselho Muni-
cipal de Trânsito e da Se-
cretaria Municipal de Pla-
nejamento e Trânsito,
para que informem à Câ-
mara Municipal, de quem
foi o pedido e de quem
partiu a ordem para a ins-
talação do redutor de ve-
locidade na Rua Dois, pró-

ximo ao cruzamento com
a Rua Nova York, ao lado
do Batalhão da Polícia
Militar de Jales. Reque-
rem, ainda, para que in-
formem qual a participa-
ção efetiva do Conselho
Municipal de Trânsito nes-
ta iniciativa ou ainda o co-
nhecimento sobre o pedi-
do de instalação do redu-
tor de velocidade e seu
atendimento.
- Autoria dos Vereadores:
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Gilber-
to Alexandre de
Moraes e Rivelino
Rodrigues.

Nº115/2005 – Que requerem do Execu-
tivo para que informe à Câ-
mara Municipal quando
serão realizadas eleições
no Centro de Convivência
da Terceira Idade – CCTI
e os motivos pelos quais
até a presente data não
foram ainda realizadas as
eleições.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias,
Gilberto Alexandre de
Moraes e Prof. Osmar
Pereira de Rezende e
subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

Nº117/2005 – Que requerem do Execu-
tivo providências no sen-
tido de encaminhar ao
Poder Legislativo uma re-
lação completa de todos
os bens imóveis perten-
centes ao acervo da
municipalidade que pos-
sam ser alienados para o
pagamento de dívidas,
acompanhados de suas
respectivas avaliações.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Nº119/2005 – Que requerem do Presi-
dente do Conselho Muni-
cipal de Desenvolvimento
Industrial, Senhor Jorge
Valério e do Chefe de Ga-
binete da Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
Trânsito, Senhor Eduardo
de Souza Britto da Silva,
após tecerem vários
considerandos, em cinco
itens, informações sobre
o profissional do Prodijal
ou Secretaria de Planeja-



—  57  —

mento responsável para
instruir empresários no
preenchimento do Plano
de Negócios, sobre a ela-
boração e intenção do
Plano de Negócios e so-
bre as medidas tomadas
com relação aos terrenos
sem edificações no Dis-
trito Industrial II.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Rivelino
Rodrigues

Nº126/2005 – Que requerem do Presi-
dente da Câmara Munici-
pal, a constituição de
uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito – CPI, para
apurar eventuais irregula-
ridades nos processos
licitatórios da Prefeitura
Municipal de Jales, no
período compreendido
entre os anos de 2001 a
2004, tendo em vista o
Relatório Técnico de Au-
ditoria, anexo de fls 56 a
99, elaborado pela ATAC
– Auditoria e Assessoria
Contábil.
- Autoria: Todos os Ve-
readores, à exceção do
Presidente Gilberto Ale-
xandre de Moraes.

Nº127/2005 – Que requerem do Execu-
tivo para que informe à Câ-
mara Municipal se a Pre-
feitura  poderia utilizar
lama asfáltica para a re-
cuperação da pista de
pouso e decolagem do
Aeroporto Municipal e se
a administração municipal
tem interesse em fazer
uma Parceria Pública Pri-
vada (PPP) com o empre-
sário João Malagó, com
referência à manutenção
do Aeroporto Municipal.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias e
Prof. Luís Especiato

Nº130/2005 – Que requerem do Execu-
tivo informações sobre o
convênio firmado entre a
Diretoria do Clube Atléti-
co Jalesense e a Prefei-
tura Municipal de Jales e
requer também, informa-
ções sobre o sistema
adotado pelo Município
na manutenção e conser-
vação do Estádio Munici-
pal “Dr. Roberto Valle
Rollemberg”.
- Autoria dos Vereadores:

Dr. Jorge Pêgolo e José
Roberto Fávaro

Nº133/2005 – Que requerem do Execu-
tivo informações e solu-
ções para os problemas
advindos da proibição do
pagamento e perdas de
licenças-prêmios por par-
te dos funcionários públi-
cos do município.
- Autoria dos Vereadores:
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo e Prof.
Luís Especiato

Nº136/2005 – Que requerem do Presi-
dente da Câmara Munici-
pal, a constituição de
uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito – CPI, para
apurar eventuais irregula-
ridades ocorridas na Se-
cretaria de Promoção So-
cial, no período compre-
endido entre os anos de
2001 a 2004, tendo em
vista o Relatório Técnico
de Auditoria, anexo de fls
54 a 56, elaborado pela
ATAC – Auditoria e Asses-
soria Contábil.
- Autoria: Todos os Ve-
readores, à exceção do
Presidente Gilberto Ale-
xandre de Moraes e
Claudir Aranda da Sil-
va.

Nº138/2005 – Que requer da Ilustríssima
Senhora Drª Cláudia
Moreira Bardelotti, Secre-
tária Municipal do Desen-
volvimento e Assistência
Social, várias informa-
ções sobre a movimenta-
ção financeira do CCTI –
Centro de Convivência da
Terceira Idade
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal.

Nº139/2005 – Que requer do Executivo
cópia dos convênios fir-
mados entre a Prefeitura
Municipal de Jales e a
ADERJ – Associação dos
Deficientes da Região de
Jales e relação contendo
o nome dos trabalhadores
e os respectivos salários:
dos contratados pela
ADERJ para prestarem
serviços aos PSFs de
Jales; dos contratados
para prestarem serviços
junto ao Posto de Saúde
“Dr. Walder Mathiel” e dos
contratados para presta-
rem serviços junto ao se-
tor da Vigilância Sanitária

do Município.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal.

Nº140/2005 – Que requer do Executivo
para que informe à Câma-
ra Municipal se a Prefei-
tura tem conhecimento da
existência de uma
infestação de carrapatos
no Jardim São Gabriel e
quais providências serão
tomadas para resolver tal
problema.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias,
José Roberto Fávaro,
Prof. Luís Especiato e
subscrito pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

Nº159/2005 – Que requer do Executivo
providências urgentes
para que seja roçada a
grama alta, pintada as ar-
quibancadas e procedidos
reparos e pintura nos ves-
tiários do campo de fute-
bol “Devanir Alves de
Lima”.
- Autoria dos Vereadores:
Mauro Hélio Lopes e
Gilberto Alexandre de
Moraes.

Nº162/2005 – Que requerem do Execu-
tivo para que informe à Câ-
mara Municipal se foi au-
torizado pela Prefeitura
Municipal o fechamento
da Rua dos Aviadores e
em caso afirmativo, quem
autorizou tal fechamento.
Requerem ainda, para que
informe qual o respaldo
legal de tal autorização e
se a administração pode
permitir que um bem de
uso público seja utilizado
de forma indevida por par-
ticular.
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal à ex-
ceção do Vereador Prof.
Jediel Zacarias.

Nº168/2005 –  Que requerem do Execu-
tivo para que informe à Câ-
mara Municipal os moti-
vos pelos quais até a pre-
sente data não foi desig-
nada uma comissão para
tratar da avaliação de de-
sempenho dos funcioná-
rios municipais e se tal
comissão será realmente
constituída e quando.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
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Moraes e Profª Aracy
de Oliveira Murari
Cardozo.

MOÇÕES
APRESENTADAS EM

CONJUNTO

Pesar n07/2005 – Pelo falecimento da Pro-
fessora Ivoni Fuster Corby
Soler.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal.

Aplausos nº08/2005 – Aos Diretores, Pro-
fessores, Coordenadores,
Funcionários e Alunos da
UNIJALES – Centro Uni-
versitário de Jales, pela
importante conquista ob-
tida ao transformar-se de
Faculdades Integradas
em Centro Universitário.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal.

Aplausos nº14/2005 – À Diretoria da As-
sociação Projeto Sol Nas-
cente de Jales, pelo ex-
traordinário trabalho soci-
al que vem desenvolven-
do no prédio do Centro de
Saúde do Conjunto
Habitacional JACB, aten-
dendo 45 crianças de 6 a
14 anos de idade, através
de cursos de pintura, bor-
dado, artesanato com
reciclagem de garrafas
plásticas e jornal e corte
e costura.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Prof. Luís
Especiato

Aplausos nº15/2005 – Aos Dirigentes e In-
tegrantes da Central Ge-
ral do Dízimo – Pró Vida,
pelo extraordinário traba-
lho que desenvolvem no
atendimento à entidades
f i l a n t r ó p i c a s ,
assistenciais e de presta-
ção de serviços à comu-
nidade, com a doação de
veículos, equipamentos,
suprimentos e materiais.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Prof. Luís
Especiato

Pesar nº16/2005 – Pelo falecimento do
Contador e Professor Lú-
cio José Cardoso.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal.

Aplausos nº21/2005 – À Excelentíssima
Senhora Analice
Fernandes, Deputada Es-
tadual, pelo seu trabalho
junto ao Governo do Es-
tado de São Paulo, na
obtenção de uma verba no
montante de R$
350.650,00, para a cons-
trução de galerias pluviais
no Jardim São Gabriel,
bairro carente de nossa
cidade.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Mauro Hélio
Lopes e subscrita pelos
demais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Pesar nº28/2005 – À Família de Iracema
Cassiana Pires Simões.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal.

Aplausos nº34/2005 – Ao Rotary Club de
Jales e demais
organizadores, pelo êxito
obtido na Campanha de
Doação de Sangue, inici-
ada a partir do dia 17 de
maio de 2005, no Posto
de Saúde de Jales e con-
tou com a participação de
mais de 300 doadores.
- Autoria dos Vereadores:
José Roberto Fávaro e
Claudir Aranda da Sil-
va.

Pesar nº39/2005 – Pelo falecimento de
khoumies Ibrahin.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Dr. Jorge
Pêgolo e subscrita pelos
demais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Pesar nº49/2005 – Pelo falecimento de
Aléssio Rosan
- Autoria dos Vereadores:
Osmar Pereira de
Rezende e Gilberto Ale-
xandre de Moraes

Pesar nº50/2005 – Pelo falecimento de
Maria José Hemtz Ra-
mos.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal.

Aplausos nº53/2005 – Às Ilustríssimas
Senhoras Professoras
Élida Maria Barison da
Silva, Digníssima Secre-
tária Municipal de Educa-
ção e Benta Lopes,
Digníssima Consultora da
Memento Consultoria Pe-

dagógica, pela organiza-
ção do 1º Encontro de
Educadores de Jales e
região, realizado dos dias
11 a 13 de julho de 2005,
evento educacional que
contou com a participa-
ção de 350 professores de
18 municípios, enfocando
o tema “Que Escola Que-
remos? Repensando os
Desafios Educacionais.”
- Autoria dos Vereadores:
Professores Aracy de
Oliveira Murari
Cardozo, Luís Especiato
e Osmar Pereira de
Rezende e subscrita pe-
los demais Vereadores à
Câmara Municipal.

Apoio nº62/2005 – Ao Excelentíssimo Se-
nhor Geraldo Alckmin,
Digníssimo Governador do
Estado de São Paulo, à
justa reivindicação das
Entidades Representati-
vas do Magistério Público
do Estado de São Paulo,
que lutam por salários
mais dignos, conforme
proposta encaminhada
pelas mesmas ao Gover-
no Estadual.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal.

Aplausos nº65/2005 – Aos alunos do 2º
Colegial A do Ensino Mé-
dio da EE Juvenal
Giraldelli e ao Professor
Roberto Timpurim Berto,
pela efetiva participação
em audiência pública pro-
movida pela Comissão de
Finanças  e Orçamento da
Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, re-
alizada no recinto do Ple-
nário da Câmara Munici-
pal de Jales, no dia 11 de
agosto de 2005.
-Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes, Profª Aracy de
Oliveira Murari
Cardozo, Mauro Hélio
Lopes, Prof. Osmar Pe-
reira de Rezende e Prof.
Jediel Zacarias.

Pesar nº68/2005 – Pelo falecimento de
Valentim Paulo Viola.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal.

Pesar nº70/2005 – Pelo falecimento de
Leonisio Gambeiro
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal.
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Aplausos nº71/2005 – Ao senhor Júlio César
Camargo, pela sua bri-
lhante conquista no ano
do cinqüentenário da Fes-
ta do Peão de Barretos,
sagrando-se campeão na
categoria “Montaria em
Cavalo”.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Prof. Osmar
Pereira de Rezende e
subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

Pesar nº76/2005 – Pelo falecimento de
Sebastião Marcos Felipe.
- Autoria dos Vereadores:
José Roberto Favaro,
Dr. Jorge Pêgolo e Prof.
Jediel Zacarias

Apoio nº77/2005 – Ao Excelentíssimo Se-
nhor Geraldo Alckmin,
Digníssimo Governador do
Estado de São Paulo, à
justa reivindicação das
entidades representativas
dos servidores de apoio da
Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Es-
tado de São Paulo, que
lutam por salários mais
dignos.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal.

Pesar nº78/2005 – Pelo falecimento de
Maria Gabriela Venturini.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal.

Pesar nº87/2005 – Pelo falecimento de
Nair Alves do Prado
Fávaro.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal.

Aplausos nº94/2005 – À Direção, Coorde-
nadores, Professores,
Funcionários e Alunos da
Escola Estadual Dr.
Euphly Jalles, pela orga-
nização da Semana Cul-
tural, realizada com ple-
no êxito de 07 a 14 de
outubro de 2005.
- Autoria dos Vereadores:
Professores Aracy de
Oliveira Murari Cardozo
e Osmar Pereira de
Rezende

Aplausos nº95/2005 – À MEMENTO –
Consultoria Pedagógica,
Editora e Distribuidora
Cultural Mercosul, pela
realização da 1ª Semana

do Livro, Cultura e Arte de
Jales e Região.
- Autoria dos Vereadores:
Professores Aracy de
Oliveira Murari
Cardozo, Luís
Especiato, Osmar Pe-
reira de Rezende e
Jediel Zacarias.

Aplausos nº96/2005 – Ao Ilustríssimo Se-
nhor Jamil Epaminondas
Filho, Digníssimo Presi-
dente do Interact Club de
Jales e a todos os mem-
bros e demais clubes par-
ticipantes, pela realização
do 7º ETEI – Encontro de
Trabalhos e Esportes de
Interact, que reuniu mais
de 700 jovens de diversas
cidades de nossa região,
nos dias 1º e 2 de outu-
bro de 2005.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias e
Prof. Rivelino Rodrigues

Aplausos nº101/2005 – À Diretoria de En-
sino de Jales, através de
seu Dirigente Regional,
Prof. João Luis Sene e
integrantes do Programa
Escola da Família, pela
promoção de palestra so-
bre Lien Ch’i, técnica te-
rapêutica milenar chine-
sa, evento que contou
com a participação de pro-
fessores da rede estadu-
al de ensino, equipes do
Programa Escola da Fa-
mília e convidados, reu-
nindo cerca de 2.500 pes-
soas.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias,
Dr. Jorge Pêgolo, José
Roberto Fávaro e subs-
crita pelos Vereadores:
Prof. Rivelino
Rodrigues, Claudir
Aranda da Silva, Gil-
berto Alexandre de
Moraes, Mauro Hélio
Lopes e Prof. Osmar
Pereira de Rezende.

Pesar nº104/2005 – Pelo falecimento de
Rafael Soares da Silva.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Municipal.

Apoio nº105/2005 – Às justas reivindica-
ções dos Servidores do
Judiciário Paulista, atra-
vés da Associação dos
Funcionários da Justiça
de Jales, que estão lutan-
do pela aprovação dos

Projetos 355/04 (data
base); 307/05 (faltas
injustificadas) e reposição
salarial pela Emenda
nº05, do PLC 10/2005, em
tramitação na Assembléia
Legislativa do Estado de
São Paulo. Requerem o
encaminhamento da mes-
ma aos líderes dos parti-
dos com representação
na ALESP e aos deputa-
dos estaduais represen-
tantes da nossa região,
para que votem e interce-
dam objetivando a aprova-
ção das referidas
proposituras.
- Autoria dos Vereadores
Professores: Aracy de
Oliveira Murari
Cardozo, Luís Especiato
e Osmar Pereira de
Rezende e subscrita pe-
los Vereadores: Mauro
Hélio Lopes, José
Roberto Fávaro,
Claudir Aranda da Sil-
va, Rivelino Rodrigues,
Dr. Jorge Pêgolo e
Jediel Zacarias.

Aplausos nº106/2005 – Aos Ilustríssimos
Senhores Hamilton
Rodrigues, Secretário
Municipal de Saúde e Aní-
sio Martins Ferreira Filho,
Presidente e demais
membros da Diretoria e
integrantes da ADERJ –
Associação dos Deficien-
tes da Região de Jales,
pela organização e promo-
ção da 1ª Conferência dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência, realizada
com pleno êxito no dia 29
de novembro de 2005.
- Autoria dos Vereadores
Professores: Luís
Especiato, Aracy de Oli-
veira Murari Cardozo e
Osmar Pereira de
Rezende.

Aplausos nº109/2005 – À Direção, Profes-
sores, Funcionários e Alu-
nos da Escola Municipal
do Jardim Oiti, pela forma-
tura dos alunos da sua
Pré Escola, em solenida-
de realizada no dia 08 de
dezembro de 2005.
- Autoria dos Vereadores:
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Gilber-
to Alexandre de
Moraes e Prof. Jediel
Zacarias.



—  60  —

Aplausos nº110/2005 – À Direção, Profes-
sores, Funcionários e Alu-
nos da Escola Municipal
do CAIC, pela formatura
dos alunos da sua Pré
Escola, em solenidade
realizada no dia 08 de
dezembro de 2005.
- Autoria dos Vereadores:
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Gilber-
to Alexandre de
Moraes e Prof. Jediel
Zacarias.

Aplausos nº111/2005 – À Direção, Profes-
sores, Funcionários e Alu-
nos da Escola Municipal
do Jardim Arapuã, pela
formatura dos alunos da
sua Pré Escola, em sole-
nidade realizada no dia 08
de dezembro de 2005.
- Autoria dos Vereadores:
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Gilber-
to Alexandre de
Moraes e Prof. Jediel
Zacarias.

Aplausos nº112/2005 – À Direção, Profes-
sores, Funcionários e Alu-
nos da Escola Municipal
Profª Eljácia Moreira, pela
formatura dos alunos da
sua Pré Escola, em sole-
nidade realizada no dia 07
de dezembro de 2005.
- Autoria dos Vereadores:
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Gilber-
to Alexandre de
Moraes e Prof. Jediel
Zacarias.

Aplausos nº113/2005 – À Direção, Profes-
sores, Funcionários e Alu-
nos da Escola Municipal
do Jardim Monterrey, pela
formatura dos alunos da
sua Pré Escola, em sole-
nidade realizada no dia 06
de dezembro de 2005.
- Autoria dos Vereadores:
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Gilber-
to Alexandre de
Moraes e Prof. Jediel
Zacarias.

EMENDAS ÀS
DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIAS PARA
O EXERCÍCIO DE 2.006
APRESENTADAS EM

CONJUNTO

Modificativa nº53/2005 – Redução para o
limite de dez por cento do
orçamento das despesas
para a abertura de crédi-
tos adicionais suplemen-
tares.
- Autoria dos Vereadores:
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Prof.
Luís Especiato, Mauro
Hélio Lopes, Prof.
Osmar Pereira de
Rezende, Claudir
Aranda da Silva e Prof.
Rivelino Rodrigues.

Modificativa nº54/2005 – Aumento da do-
tação orçamentária desti-
nada ao programa de
apoio financeiro a estu-
dantes do Ensino Superi-
or.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Modificativa nº55/2005 – Aumento da do-
tação orçamentária desti-
nada ao programa de pro-
moção industrial.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Modificativa nº56/2005 – Alteração da re-
dação do Inciso  II do Arti-
go 2º da LDO para o se-
guinte: Manutenção das
unidades escolares do
ensino fundamental exis-
tentes no município, não
aderindo à qualquer inici-
ativa de municipalização
das escolas estaduais em
todos os níveis de ensino.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Aditiva nº57/2005 – Acréscimo da ativida-
de “casamento comunitá-
rio” no programa 2043 –
Implantação de Projetos
Tecendo Cidadania,
Migrante e Morador de
Rua.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Modificativa nº58/2005 – Aumento da do-
tação orçamentária desti-
nada para a construção
do novo Cemitério Muni-
cipal.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Modificativa nº59/2005 – Aumento da do-
tação orçamentária desti-
nada ao programa de ma-
nutenção, educação e pre-
servação ambiental.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Modificativa nº60/2005 – Aumento da do-
tação orçamentária desti-
nada ao programa de
apoio financeiro a estu-
dantes do Ensino
Profissionalizante.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Modificativa nº62/2005 – Aumento da do-
tação orçamentária desti-
nada à subvenção ao Hos-
pital do Câncer/Santa
Casa de Jales.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Modificativa nº63/2005 – Destinação de
dotação orçamentária
para a construção do Cen-
tro de Habilitação e Rea-
bilitação para Deficientes.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Modificativa nº64/2005 – Aumento da do-
tação orçamentária desti-
nada à construção de In-
cubadoras Empresariais.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Modificativa nº65/2005 – Aumento da do-
tação orçamentária desti-
nada para a aquisição de
caminhões para coleta de
lixo urbano.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Modificativa nº66/2005 – Aumento da do-
tação orçamentária desti-
nada para a ampliação/
renovação da frota de veí-
culos da saúde/aquisição
de ambulâncias.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Aditiva nº67/2005 – Acréscimo da ativida-
de “Implantação de Mata-
douro Municipal” no pro-
grama 2010 – Manuten-
ção do Recinto de Expo-
sições/Facip.
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- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Aditiva nº68/2005 – Acréscimo dos termos
“reenquadramento e valo-
rização salarial dos Auxi-
liares de Desenvolvimen-
to Infantil” no programa
2016 – Manutenção do
Ensino Infantil.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Modificativa nº69/2005 – Acréscimo das
atividades “Coordenadoria
dos Direitos da Mulher e
Assessoria Jurídica Per-
manente à Mulher Vítima
de Violência Sexual e
Doméstica” no programa
1030 – Criação/Implanta-
ção de Centro de Atendi-
mento Integral à Mulher e
o aumento de sua dota-
ção orçamentária.

- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Aditiva nº70/2005 – Acréscimo da ativida-
de “e Usina de
Reaproveitamento de Re-
síduos da Construção Ci-
vil” no programa 2043 –
Implantação de Projetos
Tecendo Cidadania,
Migrante e Morador de
Rua.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Modificativa nº72/2005 – Acréscimo da ati-
vidade “Implantação de
Centro de Zoonose” ao
programa 2030 – Manu-
tenção das Atividades da
Vigilância Sanitária e
Epidemiológica e o au-
mento de sua dotação or-
çamentária.
- Autoria dos Vereado-
res à Câmara Munici-
pal.

Modificativa nº52/2005 – Redução para o
limite de cinco por cento
do orçamento das despe-
sas para a abertura de
créditos adicionais suple-
mentares.
- Rejeitada
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias, José
Roberto Fávaro, Gilberto
Alexandre de Moraes e
Dr. Jorge Pêgolo.

PROJETOS
APRESENTADOS EM

CONJUNTO

P.L. nº41/2005 – Que proíbe nomeação ou
contratação para cargos
em comissão.
- Arquivado
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Prof. Luís
Especiato.

P.L. nº46/2005 – Que dispõe sobre a cas-
sação do alvará e a licen-
ça de funcionamento dos
postos de combustíveis
que adulterem o produto
no Município de Jales e
dá outras providências.
- Retirado e encami-
nhado ao Executivo
como Anteprojeto de
Lei.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Mauro Hélio
Lopes

P.L. nº74/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Khoumies Ibrahin)
Autógrafo nº62/2005
Lei nº2.922/2005
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Dr. Jorge
Pêgolo

P.L. nº85/2005 – Que dispõe sobre o perí-
odo de atendimento inter-
no nos caixas ao usuário
dos estabelecimentos
bancários.
Autógrafo nº72/2005
Lei nº2.931/2005
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Luís Especiato e
Prof. Osmar Pereira de
Rezende

P.L. nº90/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Otávio Miranda)

Autógrafo nº79/2005
Lei nº2.937/2005
- Autoria dos Vereadores:
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Gilber-
to Alexandre de
Moraes e José Roberto
Fávaro

P.D. Legislativo nº04/2005 – Que concede
Título de Cidadão
Jalesense (Deputado
João Paulo Cunha
Decreto Legislativo

nº181/2005
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Luís Especiato e
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo

P.D. Legislativo nº06/2005 – Que concede
a Medalha XV de Abril.
(Deputada Analice
Fernandes)
Decreto Legislativo
nº183/2005
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes, Mauro Hélio
Lopes, Prof. Osmar Pe-
reira de Rezende e Profª
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo.

P.D. Legislativo nº07/2005 – Que concede
a Medalha XV de Abril.
(Osvaldo Soler Júnior)
Decreto Legislativo
nº184/2005
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Osmar Pereira de
Rezende, Profª Aracy de
Oliveira Murari
Cardozo, Prof. Jediel
Zacarias, Mauro Hélio
Lopes, Rivelino
Rodrigues, Prof. Luís
Especiato, José
Roberto Fávaro, Gilber-
to Alexandre de
Moraes e Claudir
Aranda da Silva.

P. Resolução nº05/2005 – Que altera dis-
positivo do Regimento In-
terno da Câmara Munici-
pal de Jales.
Resolução nº05/2005
- Autoria dos Vereadores:
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Prof.
Jediel Zacarias,
Rivelino Rodrigues,
Prof. Osmar Pereira de
Rezende, Dr. Jorge
Pêgolo, José Roberto
Fávaro, Mauro Hélio
Lopes, Prof. Luís
Especiato e Gilberto
Alexandre de Moraes.

P. de Emenda à Lei Orgânica nº01/2005 –
Que revoga o Artigo 42-A
da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Jales. (da Procu-
radoria da Câmara Muni-
cipal)
Emenda à Lei Orgânica
nº17/2005
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes, Mauro Hélio
Lopes, Profª Aracy de
Oliveira Murari
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Cardozo, José Roberto
Fávaro, Prof. Luís
Especiato, Rivelino
Rodrigues, Claudir
Aranda da Silva, Prof.
Jediel Zacarias e Prof.
Osmar Pereira de
Rezende.

P. de Emenda à Lei Orgânica nº04/2005 –
Que veda a investidura em
cargo em comissão ou
função de confiança de
parentes na Administra-
ção Pública, Direta, Indi-
reta ou Fundacional no
Município de Jales.
 - Em tramitação
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes, Prof. Luís
Especiato, Mauro Hélio
Lopes, Prof. Osmar Pe-
reira de Rezende,
Claudir Aranda da Sil-
va, Rivelino Rodrigues
e Profª Aracy de Olivei-
ra Murari Cardozo.

PROJETOS ORIUNDOS
DO PODER EXECUTIVO

PROJETOS DE LEI

APROVADOS

Nº01/2005 – Que autoriza o Chefe do
Poder Executivo do Muni-
cípio de Jales e o Institu-
to de Previdência e Assis-
tência Social Municipal –
IPASM a realizar
parcelamento de contri-
buições previdenciárias
patronais.
Autógrafo nº01/2005
Lei nº2.865/2005

Nº02/2005 – Que dispõe sobre a cria-
ção do Programa “Jales –
Ação Comunitária de Bol-
sa-desemprego” e dá ou-
tras providências.
Autógrafo nº02/2005
Lei nº2.866/2005

Nº07/2005 – Que autoriza a conces-
são de parcelamento de
crédito tributário da Fa-
zenda Pública Municipal
de Jales.
Autógrafo nº08/2005
Lei nº2.871/2005

Nº08/2005 – Que altera o Art. 6º da Lei
nº2.267/95, já com altera-
ções dadas pela Lei
nº2.573/2001 e pela Lei
nº2.763/2003. (composi-
ção do Conselho Munici-
pal de Turismo)

Autógrafo nº09/2005
Lei nº2.872/2005

Nº09/2005 – Que altera a redação do
Art. 2º da Lei nº1.373/84,
de 14 de setembro de
1.984, já com alteração
dada pela Lei nº2.689, de
17 de outubro de 2002.
(composição do Conselho
Municipal de Trânsito)

Nº11/2005 – Que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jales a ce-
lebrar convênio de coope-
ração técnica com o Go-
verno do Estado de São
Paulo, através da Secre-
taria de Estado da Habi-
tação.
Autógrafo nº11/2005
Lei nº2.874/2005

Nº12/2005 – Que cria o Conselho Mu-
nicipal do Idoso e dá pro-
vidências correlatas.
Autógrafo nº12/2005
Lei nº2.875/2005

Nº13/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a contratar fi-
nanciamento junto ao
Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico
e Social – BNDES, atra-
vés do Banco do Brasil S/
A, na qualidade de man-
datário, a oferecer garan-
tias e dá outras providên-
cias correlatas.
Autógrafo nº13/2005
Lei nº2.876/2005

Nº14/2005 – Que inclui na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias, Lei
nº2.845, de 12 de agosto
de 2004, o programa de
Modernização da Admi-
nistração Tributária e da
Gestão dos Setores So-
ciais Básicos.
Autógrafo nº14/2005
Lei nº2.877/2005

Nº15/2005 – Que inclui no Plano
Plurianual 2002/2005, Lei
nº2.632, de 20 de dezem-
bro de 2001, Anexo I – o
Programa de Moderniza-
ção da Administração Tri-
butária e da Gestão dos
Setores Sociais Básicos.
Autógrafo nº16/2005
Lei nº2.879/2005

Nº16/2005 – Que autoriza o Chefe do
Poder Executivo do Muni-
cípio de Jales e o Institu-
to de Previdência e Assis-
tência Social Municipal –
IPASM a realizar
parcelamento de contri-
buição previdenciárias
patronais.
Autógrafo nº07/2005
Lei nº2.870/2005

Nº17/2005 – Que autoriza a Prefeitura

Municipal de Jales a re-
ceber, mediante “contrato
específico” recursos finan-
ceiros do Fundo Estadu-
al de Prevenção e Contro-
le da Poluição – FECOP.
Autógrafo nº15/2005
Lei nº2.878/2005

Nº18/2005 – Que altera a redação de
incisos e parágrafos do
Artigo 3º da Lei Municipal
nº2.604, de 30 de agosto
de 2001, que dispõe so-
bre a criação e composi-
ção do Conselho Munici-
pal de Saúde.
Autógrafo nº18/2005
Lei nº2.880/2005

Nº24/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convê-
nio com o Lar dos Velhi-
nhos São Vicente de Pau-
lo.
Autógrafo nº23/2005
Lei nº2.886/2005

Nº25/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convê-
nio com a Associação de
Apoio à Criança e ao Ado-
lescente de Jales –
AACAJ.
Autógrafo nº24/2005
Lei nº2.887/2005

Nº26/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar Convê-
nio com a APAE – Asso-
ciação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de
Jales.
Autógrafo nº36/2005
Lei nº2.896/2005

Nº27/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convê-
nio com a Sacra – Socie-
dade Assistencial e Cul-
tural da Região da Alta
Araraquarense.
Autógrafo nº25/2005
Lei nº2.888/2005

Nº28/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convê-
nio com o Núcleo de For-
mação Profissional “Aní-
sio Martins Ferreira”.
Autógrafo nº26/2005
Lei nº2.889/2005

Nº29/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convê-
nio com o Lar Transitório
São Francisco de Assis.
Autógrafo nº27/2005
Lei nº2.890/2005

Nº30/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convê-
nio com o Grupo Espírita
Adolfo Bezerra de
Menezes e Grupo Amigos
da Paz de Jales.
Autógrafo nº28/2005
Lei nº2.891/2005
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Nº31/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convê-
nio com a Instituição Be-
neficente “Benedita
Fernandes – Casa da
Sopa” de Jales,
objetivando auxílio alimen-
tação.
Autógrafo nº29/2005
Lei nº2.892/2005

Nº32/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convê-
nio com a Associação
Anti-Alcoólica de Jales.
Autógrafo nº30/2005
Lei nº2.893/2005

Nº33/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convê-
nio com a Sociedade Es-
pírita e Albergue Noturno
“Allan Kardec” de Jales.
Autógrafo nº31/2005
Lei nº2.894/2005

Nº34/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convê-
nio com a Casa da Crian-
ça de Jales.
Autógrafo nº32/2005
Lei nº2.885/2005

Nº36/2005 – Que concede revisão anu-
al à remuneração dos ser-
vidores públicos munici-
pais.
Autógrafo nº21/2005
Lei nº2.883/2005

Nº42/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a celebrar con-
vênio com o Governo do
Estado de São Paulo,
para o fim que especifica.
Autógrafo nº39/2005
Lei nº2.899/2005

Nº43/2005 – Que autoriza o Município
de Jales a integrar o Con-
sórcio Regional de Direi-
tos da Criança e do Ado-
lescente no Noroeste
Paulista – CORECA e dá
outras providências.
Autógrafo nº73/2005
Lei nº2.932/2005

Nº44/2005 – Que disciplina a conces-
são de cestas básicas de
alimentos aos servidores
públicos do Município de
Jales de menor poder
aquisitivo e dá outras pro-
vidências.
Autógrafo nº40/2005
Lei nº2.908/2005

Nº50/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convê-
nio com a Associação
Espírita Chico Xavier de
Jales.
Autógrafo nº44/2005
Lei nº2.900/2005

Nº51/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convê-
nio com o Grupo Espírita

Beneficente Maria
Dolores de Jales.
Autógrafo nº45/2005
Lei nº2.901/2005

Nº52/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convê-
nio com a Associação Be-
neficente Educacional
Evangélica Monte Sião de
Jales.
Autógrafo nº46/2005
Lei nº2.902/2005

Nº53/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convê-
nio com a Santa Casa de
Misericórdia de Jales.
Autógrafo nº47/2005
Lei nº2.903/2005

Nº54/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convê-
nio com o Grupo União
Espírita Caminho da Es-
perança de Jales.
Autógrafo nº48/2005
Lei nº2.904/2005

Nº55/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convê-
nio com o Grupo Espírita
Casa do Caminho de
Jales.
Autógrafo nº49/2005
Lei nº2.905/2005

Nº56/2005 – Que desafeta área de rua.
Autógrafo nº55/2005
Lei nº2.913/2005

Nº57/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo, através da Ad-
ministração Direta a Ce-
lebrar Convênio com o
Centro de Integração Em-
presa Escola – CIEE,
para implantação do Pro-
grama de Estágio para
concessão de oportunida-
des de estágio para estu-
dantes de cursos
profissionalizantes de en-
sino médio e de nível su-
perior e dá outras providên-
cias.
Autógrafo nº50/2005
Lei nº2.906/2005

Nº58/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convê-
nio com a Associação
Projeto Sol Nascente de
Jales.
Autógrafo nº51/2005
Lei nº2.907/2005

Nº59/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a receber patro-
cínio e repassar à Comis-
são Organizadora da
FACIP.
Autógrafo nº35/2005
Lei nº2.895/2005

Nº61/2005 – Que dispõe sobre a ante-
cipação do pagamento do
13º salário às servidoras
públicas municipais ges-

tantes e dá outras provi-
dências.
Autógrafo nº56/2005
Lei nº2.914/2005

Nº62/2005 – Que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jales a re-
ceber recursos financei-
ros a fundo perdido, me-
diante a celebração de
convênio com o Governo
do Estado de São Paulo,
através da Secretaria de
Estado da Habitação.
Autógrafo nº38/2005
Lei nº2.898/2005

Nº65/2005 – Que dispõe sobre a Polí-
tica Municipal do Idoso.
Autógrafo nº74/2005
Lei nº2.936/2005

Nº66/2005 – Que autoriza doação de
equipamento de som ao
Lar dos Velhinhos São
Vicente de Paulo.
Autógrafo nº58/2005
Lei nº2.915/2005

Nº79/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a celebrar con-
vênio com a Secretaria de
Estado da Juventude, Es-
porte e Lazer.
Autógrafo nº69/2005
Lei nº2.928/2005

Nº80/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo a celebrar con-
vênio com a Secretaria de
Estado da Juventude, Es-
porte e Lazer.
Autógrafo nº70/2005
Lei nº2.929/2005

Nº81/2005 – Que concede auxílio fi-
nanceiro à Corporação
Musical Municipal de
Jales.
Autógrafo nº71/2005
Lei nº2.930/2005

Nº86/2005 – Que autoriza a conces-
são de novo parcelamento
de crédito tributário da
Fazenda Pública Munici-
pal de Jales.
Autógrafo nº68/2005
Lei nº2.927/2005

Nº87/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo do Município
de Jales a celebrar Con-
vênio com o Clube Atléti-
co Jalesense e dá outras
providências.
Autógrafo nº89/2005
Lei nº2.948/2005

Nº88/2005 – Que cria a Fundação Mu-
nicipal de Educação, Saú-
de e Comunicação, com
a denominação “Dr.
Masaru Kitayama” e dá
outras providências.
Autógrafo nº83/2005
Lei nº2.941/2005

Nº96/2005 – Que autoriza o Executivo
Municipal a celebrar con-
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vênio com o Governo do
Estado de São Paulo,
através da Secretaria da
Segurança Pública, para
o fim que especifica e dá
outras providências.
Autógrafo nº84/2005
Lei nº2.942/2005

Nº103/2005 – Que autoriza o Município
de Jales a firmar convênio
com o Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Em-
presas – SEBRAE/SP;
Associação Comercial e
Empresarial de Jales –
ACE; Associação Educa-
cional de Jales –
UNIJALES e o Sindicato
de Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares da Re-
gião de Jales e dá outras
providências.
Autógrafo nº90/2005
Lei nº2.947/2005

Nº104/2005 – Que estabelece as dire-
trizes a serem observadas
na elaboração da lei orça-
mentária do Município
para o exercício de 2006
e dá outras providências.
Autógrafo nº105/2005
Lei nº2.959/2005

Nº105/2005 – Que abre crédito adicio-
nal especial, no orçamen-
to corrente.
Autógrafo nº93/2005
Lei nº2.952/2005

Nº106/2005 – Que dispõe sobre o Pla-
no Plurianual para o
quadriênio 2006/2009 e
dá outras providências.
Autógrafo nº117/2005
Lei nº2.967/2005

Nº107/2005 – Que abre crédito adicio-
nal especial, no orçamen-
to corrente.
Autógrafo nº88/2005
Lei nº2.946/2005

Nº108/2005 – Que autoriza a celebra-
ção de convênio com a
Associação Paulista de
Cirurgiões Dentistas –
Regional de Araraquara e
dá outras providências.
Autógrafo nº96/2005
Lei nº2.953/2005

Nº109/2005 – Que autoriza a celebra-
ção de convênio com a
UNISA – Universidade de
Santo Amaro em São Pau-
lo e dá outras providênci-
as.
Autógrafo nº97/2005
Lei nº2.954/2005

Nº110/2005 – Que abre crédito adicio-
nal especial, no orçamen-
to corrente.
Autógrafo nº91/2005
Lei nº2.950/2005

Nº111/2005 – Que autoriza o Município

de Jales a celebrar con-
vênio com o Fundo Soci-
al de Solidariedade do
Estado de São Paulo –
FUSSESP.
Autógrafo nº92/2005
Lei nº2.951/2005

Nº121/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo Municipal de
Jales a assinar Termo de
Aditamento ao Convênio
celebrado com a AACAJ.
Autógrafo nº110/2005
Lei nº2.962/2005

Nº122/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo Municipal de
Jales a assinar Termo de
Aditamento ao Convênio
celebrado com a Associ-
ação Anti-Alcoólica de
Jales.
Autógrafo nº111/2005
Lei nº2.961/2005

Nº123/2005 – Que autoriza o Município
de Jales a celebrar con-
vênio com a CEAGESP.
Autógrafo nº104/2005
Lei nº2.958/2005

Nº128/2005 – Que abre crédito adicio-
nal especial no orçamen-
to corrente.
Autógrafo nº106/2005
Lei nº2.960/2005

Nº129/2005 – Que estima a receita e
fixa a despesa do Municí-
pio de Jales para o exer-
cício de 2006.
Autógrafo nº129/2005
Lei nº2.981/2005

Nº136/2005 – Que autoriza doação de
área à Associação Co-
mercial e Empresarial de
Jales.
Autógrafo nº123/2005
Lei nº2.977/2005

Nº137/2005 – Que autoriza o IPASM –
Instituto de Previdência e
Assistência Social Muni-
cipal de Jales a alienar
imóveis.
Autógrafo nº128/2005
Lei nº2.983/2005

Nº138/2005 – Que autoriza o Município
de Jales a firmar convênio
com o Exército Brasilei-
ro, por intermédio da 5ª
Circunscrição do Serviço
Militar (CSM) de Ribeirão
Preto e dá outras provi-
dências.
Autógrafo nº122/2005
Lei nº2.976/2005

Nº139/2005 – Que abre crédito adicio-
nal especial no orçamen-
to corrente.
Autógrafo nº124/2005
Lei nº2.978/2005

Nº140/2005 – Que abre crédito adicio-
nal especial no orçamen-
to corrente.

Autógrafo nº125/2005
Lei nº2.979/2005

Nº141/2005 – Que autoriza o Município
de Jales a participar da cri-
ação e integração do Con-
sórcio Intermunicipal Cir-
cuito dos Rios e Grandes
Lagos e dá outras provi-
dências.
Autógrafo nº130/2005
Lei nº2.948/2005

Nº144/2005 – Que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jales a ce-
lebrar convênio de coope-
ração técnica com o Ser-
viço Social da Indústria –
SESI, Departamento Re-
gional de São Paulo.
Autógrafo nº126/2005
Lei nº2.980/2005

Nº145/2005 – Que dispõe sobre autori-
zação para abertura de
crédito adicional suple-
mentar e dá outras provi-
dências.
Autógrafo nº127/2005
Lei nº2.982/2005

Nº147/2005 – Que autoriza cessão de
uso de micro-ônibus da
frota usada do Município.
Autógrafo nº131/2005
Lei nº2.985/2005

SUBSTITUÍDO

Nº67/2005 – Que dispõe sobre a Polí-
tica Municipal de Atendi-
mento dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente e
dá outras providências.
Autógrafo nº82/2005
Lei nº2.949/2005

DEVOLVIDOS AO
EXECUTIVO

Nº19/2005 – Que institui a faculdade
de contratação de seguro
de vida ao Chefe do Po-
der Executivo do Municí-
pio de Jales.

Nº39/2005 – Que dispõe sobre a Polí-
tica Municipal de Atendi-
mento dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente e
dá outras providências.

Nº49/2005 – Que cria a Secretaria Mu-
nicipal de Comunicação
do Município de Jales.

Nº82/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo do Município
de Jales a celebrar con-
vênio com o Banco do
Estado de São Paulo S/A
– Banespa, objetivando a
centralização da Folha de
Pagamento dos seus ser-
vidores públicos ativos e
inativos e o recebimento
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de auxílio financeiro.
Nº97/2005 – Que autoriza o Poder

Executivo Municipal a ali-
enar, mediante “dação em
pagamento”, área de ter-
ra urbana ao Espólio de
Euphly Jalles.

Nº142/2005 – Que autoriza cessão de
uso de micro-ônibus da
frota usada do Município.

REJEITADOS

Nº098/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo do Município
de Jales a celebrar con-
vênios com o Banco do
Estado de São Paulo S/A
BANESPA, objetivando a
centralização da Folha de
Pagamento dos seus ser-
vidores públicos  ativos e
inativos e o recebimento
de auxílio financeiro.

Nº143/2005 – Que autoriza o Poder
Executivo Municipal a ali-
enar, mediante “dação em
pagamento”, áreas de ter-
ra urbanas ao Espólio de
Euphly Jalles e dá outras
providências.

ARQUIVADO

Nº 146/2005 – Que cria no Município de
Jales a contribuição vo-
luntária permanente de
ajuda à Santa Casa de
Misericórdia de Jales e à
Associação dos Voluntá-
rios de Combate ao Cân-
cer da Região de Jales.

PROJETOS DE LEI
COMPLEMENTAR

APROVADOS

Nº01/2005 – Que altera a Lei Comple-
mentar nº18, de 31 de
maio de 1993, que dispõe
sobre o Plano de Benefí-
cios e Custeio da Previ-
dência dos Servidores
Públicos Municipais de
Jales.
Autógrafo nº03/2005
Lei Complementar nº118/
2005

Nº03/2005 – Que altera as Leis Com-
plementares nº17, de 31
de maio de 1.993; nº22,
de 24 de novembro de
1.993; nº76, de 08 de ju-
lho de 1.999, alterada pela
Lei Complementar nº94,

de 24 de fevereiro de 2002
e dá outras providências.
Autógrafo nº34/2005
Lei Complementar nº119/
2005

Nº04/2005 – Que altera a redação do
§ 1º do Artigo 3º da Lei
Complementar nº41/95,
de 18 de outubro de
1.995.
Autógrafo nº37/2005
Lei Complementar nº120/
2005

Nº06/2005 – Que altera a Lei Comple-
mentar nº100, de 27 de
agosto de 2002, alterada
pela Lei Complementar
nº103, de 30 de outubro
de 2002 e dá outras provi-
dências.
Autógrafo nº67/2005
Lei Complementar nº121/
2005

Nº07/2005 – Que cria cargos e dá ou-
tras providências.

Autógrafo nº94/
2005 Lei Com-
plementar nº122/2005

Nº08/2005 – Que cria gratificação de
função e dá outras provi-
dências.
Autógrafo nº95/2005
Lei Complementar nº123/
2005

Nº09/2005 – Que altera a Lei Comple-
mentar nº17, de 31 de
maio de 1.993, que dispõe
sobre a criação do Insti-
tuto de Previdência e As-
sistência Municipal de
Jales – IPASM.
Autógrafo nº101/2005
Lei Complementar nº124/
2005

Nº10/2005 – Que altera a Lei Comple-
mentar nº18, de 31 de
maio de 1.993, que dispõe
sobre o plano de benefíci-
os da Previdência dos
Servidores Públicos Muni-
cipais de Jales.
Autógrafo nº102/2005
Lei Complementar nº125/
2005

Nº11/2005 – Que altera as Leis Com-
plementares nº18 e 17,
ambas de 31 de maio de
1.993, que dispõem sobre
o Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos
Municipais e do plano de
benefícios da Previdência
dos Servidores Públicos
Municipais de Jales.
Autógrafo nº103/2005
Lei Complementar nº126/
2005

DEVOLVIDO AO
EXECUTIVO

Nº05/2005 – Que cria cargos de provi-
mento em comissão.

REJEITADO

Nº13/2005 – Que institui a nova Plan-
ta de Valores Genéricos
– PVG de lotes de terre-
nos e edificações urbanas
e de expansão urbana do
Município de Jales para
efeito de lançamento e
cobrança do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano –
IPTU, altera a Lei nº1.335,
de 30 de setembro de
1.983 e a Lei nº1.713, de
06 de março de 1.989 e
dá outras providências.

VETADO

Nº02/2005 – Que altera a redação do
§ 1º do Artigo 3º da Lei
Complementar nº41/95,
de 18 de outubro de
1.995. (composição do
Conselho do Plano Dire-
tor de Desenvolvimento)

PROPOSTAS DE EMENDA
À LEI ORGÂNICA –

EXECUTIVO

APROVADAS

Nº02/2005 – Que acrescenta o § 9º ao
Artigo 76 e dá nova reda-
ção ao § 6º do Artigo 77
da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Jales. (adequa-
ção do calendário de en-
caminhamento da LDO e
PPA no primeiro exercício
financeiro de cada manda-
to)
Emenda à Lei Orgânica
nº18/2005

Nº03/2005 – Que altera a redação das
alíneas “b” e “c” do inciso
II do Parágrafo Único do
Artigo 166 da Lei Orgâni-
ca do Município de Jales.
(composição do Conselho
Municipal de Saúde)
Emenda à Lei Orgânica
nº19/2005
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PROJETOS DE AUTORIA
DO PODER LEGISLATIVO

PROJETOS DE LEI

APROVADOS

Nº03/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua Ve-
reador Alexandre de
Moraes)
Autógrafo nº04/2005
Lei nº2.868/2005

Nº04/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua Dr.
Ovídio Pinheiro)
Autógrafo nº05/2005
Lei nº2.867/2005

Nº10/2005 – Que fixa a remuneração
de cargos em comissão
da Câmara Municipal de
Jales.
Autógrafo nº06/2005
Lei nº2.869/2005

Nº20/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua Be-
nedito Carlos Tomps)
Autógrafo nº19/2005
Lei nº2.882/2005

Nº21/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Benedita Joaquina Olivei-
ra)
Autógrafo nº20/2005
Lei nº2.881/2005

Nº22/2005 – Que dá denominação a
PSF. (PSF Ozil Joaquim
Rezende)
Autógrafo nº33/2005
Lei nº2.897/2005

Nº37/2005 – Que concede revisão anu-
al à remuneração dos ser-
vidores da Câmara Muni-
cipal de Jales.
Autógrafo nº22/2005
Lei nº2.884/2005

Nº38/2005 – Que dispõe sobre a noti-
ficação dos casos de vio-
lência contra o idoso e dá
outras providências.
Autógrafo nº53/2005
Lei nº2.916/2005

Nº40/2005 – Que dispõe sobre a
obrigatoriedade da afixa-
ção do número do telefo-
ne do PROCON em todos
os estabelecimentos co-
merciais e de prestação
de serviços.
Autógrafo nº54/2005
Lei nº2.917/2005

Nº45/2005 – Que dá denominação a Con-
junto Habitacional. (Con-
junto Habitacional Dr.
Pedro Nogueira).
Autógrafo nº41/2005
Lei nº2.909/2005

Nº47/2005 – Que dispõe sobre a
obrigatoriedade da coloca-
ção de quadro informativo
nas Unidades Básicas de
Saúde.
Autógrafo nº42/2005
Lei nº2.910/2005

Nº48/2005 – Que dispõe sobre a cria-
ção de um sistema muni-
cipal integrado de inser-
ção de jovens no primeiro
emprego.
Autógrafo nº42/2005
Lei nº2.911/2005

Nº60/2005 – Que dispõe sobre a afixa-
ção de orientações sobre
o DPVAT - seguro obriga-
tório de danos causados
por veículos automotores
de vias terrestres, em es-
tabelecimentos de presta-
ção de serviços de saúde
públicos ou privados e fu-
nerárias do Município e dá
outras providências.
Autógrafo nº52/2005
Lei nº2.912/2005

Nº63/2005 – Que institui o Dia Munici-
pal da Imigração Japone-
sa.
Autógrafo nº57/2005
Lei nº2.918/2005

Nº69/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua Pro-
fessor Luís Carlos de Oli-
veira).
Autógrafo nº59/2005
Lei nº2.919/2005

Nº70/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Simão de Souza Nobre)
Autógrafo nº60/2005
Lei nº2.920/2005

Nº71/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Miguel Cervantes
Rodrigues)
Autógrafo nº61/2005
Lei nº2.921/2005

Nº72/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Ascindino Neres dos San-
tos)
Autógrafo nº63/2005
Lei nº2.923/2005

Nº73/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
José da Ponte)
Autógrafo nº64/2005
Lei nº2.924/2005

Nº74/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Khoumies Ibrahin)
Autógrafo nº62/2005
Lei nº2.922/2005

Nº75/2005 – Que dispõe sobre a
obrigatoriedade do contro-
le de faltas injustificadas
dos alunos das escolas
municipais.

Autógrafo nº66/2005
Lei nº2.926/2005

Nº76/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Maria Aparecida Brocco
Muniz)
Autógrafo nº65/2005
Lei nº2.925/2005

Nº84/2005 – Que institui o Programa
Municipal de Uso Racio-
nal da Água Potável e dá
outras providências.
Autógrafo nº78/2005
Lei nº2.940/2005

Nº85/2005 – Que dispõe sobre o perí-
odo de atendimento inter-
no nos caixas ao usuário
dos estabelecimentos
bancários.
Autógrafo nº72/2005
Lei nº2.931/2005

Nº89/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Hermínia Rosa Duarte)
Autógrafo nº75/2005
Lei nº2.933/2005

Nº90/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Otávio Miranda)
Autógrafo nº79/2005
Lei nº2.937/2005

Nº91/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Olivier de Oliveira)
Autógrafo nº76/2005
Lei nº2.934/2005

Nº92/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Antonio Ludovico Botton)
Autógrafo nº77/2005
Lei nº2.935/2005

Nº93/2005 – Que institui o Programa
Municipal de Redução e
Racionalização do Uso de
Energia e dá providências
correlatas.
Autógrafo nº80/2005
Lei nº2.939/2005

Nº94/2005 – Que estabelece a
obrigatoriedade de que as
consultas médicas e os
exames laboratoriais do
serviço público de saúde
sejam atendidos no má-
ximo em 30 dias. (Vetado
parcialmente pelo Poder
Executivo)
Autógrafo nº107/2005
Lei nº2.971/2005

Nº95/2005 – Que cria o programa de
Cartão de Saúde para a
3ª Idade e dá outras provi-
dências.
Autógrafo nº81/2005
Lei nº2.938/2005

Nº99/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Olympio Honório Adolpho)
Autógrafo nº85/2005
Lei nº2.943/2005
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Nº100/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
José Antonio Adolpho)
Autógrafo nº86/2005
Lei nº2.944/2005

Nº102/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua
Eliseu Soares de Carva-
lho)
Autógrafo nº87/2005
Lei nº2.945/2005

Nº112/2005 – Que dá denominação a
PSF. (PSF Leonisio
Gambeiro - Chico Picuá).
Autógrafo nº98/2005
Lei nº2.955/2005

Nº113/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Rua Gui-
lherme Ferreira Brito)
Autógrafo nº99/2005
Lei nº2.956/2005

Nº114/2005 – Que dispõe sobre o pa-
trocínio de material esco-
lar, outros bens e serviços
às escolas municipais.
Autógrafo nº108/2005
Lei nº2.966/2005

Nº115/2005 – Que dá nova denomina-
ção a via pública. (Traves-
sa Laurentino Tonin)
Autógrafo nº100/2005
Lei nº2.957/2005

Nº116/2005 – Que proíbe a construção
de presídios, casas de
detenção, unidades de
internação de menores
infratores e centros de
ressocialização na área
que compreende o territó-
rio do Município de Jales
e dá outras providências.
Autógrafo nº109/2005
Lei nº2.963/2005

Nº120/2005 – Que dispõe sobre a
obrigatoriedade de expe-
dição de receitas médicas
digitadas em computador,
datilografadas ou escritas
manualmente em letra de
forma e dá outras provi-
dências.
Autógrafo nº114/2005
Lei nº2.970/2005

Nº124/2005 – Que dispõe sobre a pre-
venção do câncer de
mama no âmbito munici-
pal.
Autógrafo nº115/2005
Lei nº2.968/2005

Nº125/2005 – Que dispõe sobre a pre-
venção do câncer de
próstata no âmbito muni-
cipal.
Autógrafo nº116/2005
Lei nº2.969/2005

Nº126/2005 – Que dá denominação ao
Terminal Rodoviário
Intermunicipal de Passa-
geiros. (Prefeito José An-
tonio Caparroz).

Autógrafo nº112/2005
Lei nº2.965/2005

Nº127/2005 – Que dá denominação a
Paço Municipal. (Prefeito
Valentim Paulo Viola).
Autógrafo nº113/2005
Lei nº2.964/2005

Nº130/2005 – Que torna obrigatória a afi-
xação de cartaz em esta-
belecimentos comerciais.
(não permitindo a
comercialização de bebi-
das alcoólicas e cigarros
a menores de 18 anos).
Autógrafo nº118/2005
Lei nº2.973/2005

Nº131/2005 – Que dá denominação a
logradouro público. (Pra-
ça Alípio Pereira dos San-
tos)
Autógrafo nº119/2005
Lei nº2.972/2005

Nº133/2005 – Que dá denominação a via
pública. (Rua Dirceu Gon-
çalves Resende).
Autógrafo nº120/2005
Lei nº2.974/2005

Nº135/2005 – Que dá denominação a
ponte. (Ponte José Luiz
Machado)
Autógrafo nº121/2005
Lei nº2.975/2005

ARQUIVADO

Nº41/2005 – Que proíbe nomeação ou
contratação para cargos
em comissão.

ARQUIVADOS E
REAPRESENTADOS COM

NOVA REDAÇÃO

Nº05/2005 – Que cria cargo de provi-
mento em comissão.

Nº06/2005 – Que cria cargo no Qua-
dro de Pessoal da Câma-
ra Municipal de Jales.

Nº23/2005 – Que dispõe sobre o perí-
odo de atendimento inter-
no nos caixas aos usuá-
rios dos estabelecimentos
bancários.

Nº77/2005 – Que cria o programa de
Cartão de Saúde para a
3ª Idade e dá outras provi-
dências.

Nº78/2005 – Que estabelece a
obrigatoriedade de que as
consultas médicas e os
exames laboratoriais do
serviço público de saúde
sejam atendidos no má-
ximo em 30 dias.

Nº83/2005 – Que institui o Programa
Municipal de Redução e
Racionalização do Uso de
Energia e dá providências

correlatas.
Nº117/2005 – Que dispõe sobre a pre-

venção do câncer de
mama às servidoras mu-
nicipais.

Nº118/2005 – Que dispõe sobre a pre-
venção do câncer de prós-
tata aos servidores muni-
cipais.

RETIRADOS E
ENCAMINHADOS AO
EXECUTIVO COMO

ANTEPROJETO DE LEI

Nº35/2005 – Que dispõe sobre a ante-
cipação do pagamento do
13º salário às servidoras
públicas municipais ges-
tantes e dá outras provi-
dências.

Nº46/2005 – Que dispõe sobre a cas-
sação do alvará e a licen-
ça de funcionamento dos
postos de combustíveis
que adulterem o produto
no Município de Jales e
dá outras providências.

Nº134/2005 – Que cria no Município de
Jales a contribuição vo-
luntária permanente de
ajuda pecuniária à Santa
Casa de Misericórdia de
Jales e à Associação dos
Voluntários de Combate
ao Câncer da Região de
Jales.

EM TRAMITAÇÃO

Nº64/2005 – Que dispõe sobre a proi-
bição quanto à aplicação
de tatuagens e adornos,
na forma que especifica.

Nº68/2005 – Que prevê multa por pi-
chação de patrimônio pú-
blico ou privado.

Nº101/2005 – Que institui o Projeto de
Economia Solidária –
PES, tendo por objetivo de
potencializar o desenvol-
vimento de atividades eco-
nômicas por grupos orga-
nizados de baixa renda.

Nº119/2005 – Que declara de Utilidade
Pública a Associação de
Pais e Amigos do
Enxadrismo de Jales.

Nº132/2005 – Que dá nova denomina-
ção a praça pública. (Pra-
ça Valentim Felipe
Stefanoni)
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PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR

ARQUIVADO

Nº12/2005 – Que acrescenta disposi-
tivo à Lei Complementar
nº16, de 31 de maio de
1993 – Regime Jurídico
dos Servidores Públicos
Civis da Administração
Pública Direta, das
Autarquias e das Funda-
ções Públicas do Municí-
pio de Jales.

PROJETOS DE
DECRETO-LEGISLATIVO

APROVADOS

Nº01/2005 – Que concede Título de Ci-
dadã Jalesense. (Drª
Marília Ancona Lopes)
Decreto Legislativo
nº178/2005

Nº02/2005 – Que concede Título de Ci-
dadão Jalesense (Sena-
dor Aelton Freitas)
Decreto Legislativo
nº179/2005

Nº03/2005 – Que concede Título de Ci-
dadão Jalesense (Profes-
sor Doutor Arthur Roquete
de Macedo)
Decreto Legislativo
nº180/2005

Nº04/2005 – Que concede Título de Ci-
dadão Jalesense (Deputa-
do João Paulo Cunha)
Decreto Legislativo
nº181/2005

Nº05/2005 – Que concede Título de Ci-
dadão Jalesense (Fabrício
Fuga)
Decreto Legislativo
nº182/2005

Nº06/2005 – Que concede a Medalha
XV de Abril. (Deputada
Analice Fernandes)
Decreto Legislativo
nº183/2005

Nº07/2005 – Que concede a Medalha
XV de Abril. (Osvaldo
Soler Júnior)
Decreto Legislativo
nº184/2005

Nº08/2005 – Que concede Título de Ci-
dadã Jalesense (Profª
Ruth de Carvalho
Ceneviva)
Decreto Legislativo
nº185/2005

Nº09/2005 – Que aprova o Parecer
Prévio do Tribunal de Con-
tas do Estado de São

Paulo, referente à presta-
ção de contas e ao balan-
ço Geral do exercício de
2002 da Prefeitura Muni-
cipal de Jales.
Decreto Legislativo
nº186/2005

Nº10/2005 – Que aprova o Parecer
Prévio do Tribunal de Con-
tas do Estado de São
Paulo, referente à presta-
ção de contas e ao balan-
ço Geral do exercício de
2003 da Prefeitura Muni-
cipal de Jales.
Decreto Legislativo
nº187/2005

Nº11/2005 – Que autoriza o Senhor
Prefeito Municipal a licen-
ciar-se do cargo.
Decreto Legislativo
nº188/2005

PROJETOS DE
RESOLUÇÃO

APROVADOS

Nº01/2005 – Que extingue cargo no
Quadro de Pessoal da
Câmara Municipal de
Jales. (Procurador Geral
do Poder Legislativo de
Jales).
Resolução nº02/2005

Nº02/2005 – Que cria cargos em co-
missão no Quadro de
Pessoal da Câmara Mu-
nicipal de Jales. (Asses-
sor Jurídico e Assessor da
Presidência)
Resolução nº01/2005

Nº03/2005 – Que extingue cargo em
comissão do Quadro de
Pessoal da Câmara Mu-
nicipal de Jales. (Motoris-
ta)
Resolução nº03/2005

Nº04/2005 – Que altera dispositivo do
Regimento Interno da Câ-
mara Municipal de Jales.
Resolução nº04/2005

Nº05/2005 – Que altera dispositivo do
Regimento Interno da Câ-
mara Municipal de Jales.
Resolução nº05/2005

Nº06/2005 – Que altera dispositivo do
Regimento Interno da Câ-
mara Municipal de Jales.

R e s o l u ç ã o
nº06/2005

Nº07/2005 – Que altera dispositivo do
Regimento Interno da Câ-
mara Municipal de Jales.
Resolução nº07/2005

PROPOSTAS DE EMENDA
À LEI ORGÂNICA –

LEGISLATIVO

APROVADA

Nº01/2005 – Que revoga o Artigo 42-A
da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Jales. (Da Procu-
radoria da Câmara Muni-
cipal)
Emenda à Lei Orgânica
nº17/2005

EM TRAMITAÇÃO

Nº04/2005 – Que veda a investidura em
cargo em comissão ou
função de confiança de
parentes na Administra-
ção Pública, Direta, Indi-
reta ou Fundacional no
Município de Jales.
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BALANCETES DA RECEITA E DESPESA
DO PODER EXECUTIVO

Mês Entrada Processo

Janeiro 09/03/2005 nº15/2005

Fevereiro 28/03/2005 nº292005

Março 02/03/2005 nº58/2005

Abril 16/05/2005 nº66/2005

Maio 21/06/2005 nº108/2005

Junho 20/07/2005 nº131/2005

Julho 16/08/2005 nº145/2005

Agosto 20/09/2005 nº167/2005

Setembro 20/10/2005 nº178/2005

Outubro 18/11/2005 nº187/2005

Novembro 14/12/2005 nº19/2005

Dezembro 23/01/2005 nº06/2006

Balanço Geral e Prestação de Cintas do exercício de 2004— Entrada: 31/03/2005 - Proc.: 30/2005
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BALANÇO FINANCEIRO
        Exercício de 2005 - Anexo 13 da Lei nº4.320/64

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jales

RECEITA DESPESA

I - Orçamentária I - Orçamentária
Receitas Correntes Despesa por Funções

Duodécimo      744.110,51         744.110,51 Legislativa 778.959,29
(-) Dedução para o FUNDEF                 0,00         744.110,51
Totais.......................................................                   0,00 Totais.....................................        778.959,29

II - Extraorçamentária II - Extraorçamentária
Restos a Pagar Proc-2003                       0,00
Restos a Pg Não Proc-2002                    0,00 Restos a Pagar                                   0,00
Débitos de Tesouraria      0,00 Débitos de Tesouraria             0,00
Depósitos de Diversas Orig           144.029,58 Depósitos de Div. Orig             144.029,58
Repasses Previdenciários C                 0,00 Repasses Previdenciários C    31.912,50
Transferências financeiras      810.971,78 Transf. financeiras..................             0,00

Totais.......................................................      954.901,36 Totais.....................................        175.942,08

Saldo do Ano Anterior Saldo Para o Ano Seguinte

Disponível Disponível
Caixa 0,00 Caixa                  0,00
Bancos - C/Movimento         620,00 Bancos - C/Movimento      0,00
Totais...................................................         926.56  0,00 Totais................................................                       0,00

TOTAL GERAL..................................        954.901,36  TOTAL GERAL...............................      954.901,36

         Gilberto Alexandre de Moraes         Luiz Antônio Abra
   Presidente              Diretor da Divisão de Finanças

       CRC1SP 132.628/0-0
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CORPO ADMINISTRATIVO – 2005

Prof. Silas Gabriel Zacarias – Diretor do Departamento Administrativo
Marco Antônio Zampieri – Diretor da Divisão de Secretaria

Luiz Antônio Abra – Diretor da Divisão de Finanças
Dr. João Luiz do Socorro Lima – Assessor Jurídico

Dr. Francisco Melfi – Assessor Parlamentar
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
Jhony F. Cruz Zuim (até 24/03/2005)

Rodrigo Álvaro Colete Guizo (de 28/03 até 06/10/2005)
Érik André de Souza (a partir de 06/10/2005)


