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MENSAGEM DO PRESIDENTE

“Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos”. (Provérbi-

os, 16, 3)

Com a certeza de que realizamos um trabalho profícuo, como

comprovadamente poderá ser constatado neste Relatório, estamos prestan-

do contas das atividades da Câmara Municipal de Jales, no exercício de 2002.

Foi um ano de intensa movimentação política em razão das eleições. Mesmo

em meio aos debates mais acalorados, a Câmara desempenhou plenamente

as suas funções, cumprindo a sua missão e contribuindo de forma efetiva

para o aperfeiçoamento das nossas instituições democráticas. Sempre, mesmo

nos momentos mais difíceis, a Mesa, timoneiro da Câmara, manteve a nau no

rumo do porto seguro.

Em 2002, o Poder Legislativo se manteve firme como a caixa de

ressonância e o porta-voz das aspirações populares, com centenas de ações

concretas que, indubitavelmente, alavancaram o progresso e o desenvolvi-

mento do nosso Município, nos mais diversos setores de atividade.

A Câmara Municipal, em 2002, cumpriu com galhardia a sua missão.

Os seus Vereadores, cada um dentro de sua convicção pessoal, diretriz parti-

dária e ideologia, fizeram um bom trabalho. As proposituras que estamos

mostrando no relatório comprovam isso.

Neste ano, um fato marcou a história da nossa Câmara. O Poder

Legislativo, cumprindo dispositivo constitucional, assumiu, através do seu Pre-

sidente a Chefia do Poder Executivo, por trinta dias, oportunidade que buscou

manter o Município na trilha do progresso, apresentando pedidos junto aos

governos da União e do Estado, sempre objetivando o bem estar do nosso

povo.

Cumprimos a nossa missão!

Quero agradecer primeiro a Deus, por ter nos iluminados, nos aben-

çoados, e a todos aqueles que nos ajudaram levar avante a nossa árdua tare-

fa, a nossa gratidão.

Prof. Jediel Zacarias
Presidente 2002
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PROFª ARACY DE OLIVEIRA
MURARI CARDOZO

INDICAÇÕES

Nº013/2002 -     Que solicita do Executivo
a reconstrução do
sarjetão localizado na
Rua Nova Yorque, esqui-
na com a Rua João Gon-
çalves de Freitas, nas
proximidades da Padaria
Doçula.

Nº014/2002 -     Que solicita do Executivo
a colocação de um lumi-
noso ou placa indicativa
que permita facilitar a lo-
calização da sede do
setor 08-4 - SUCEN de
Jales, situada à Rua Um,
proximidades da Praça
do Maçon.

Nº015/2002 -     Que solicita do Executivo
a realização de
melhorias no sarjetão lo-
calizado na Rua
Elizabete, esquina com a
Rua João Gonçalves de
Freitas.

Nº016/2002 -     Que solicita do Executivo
a realização de operação
tapa-buracos na Rua
Nova Yorque, proximida-
des do número 1832.

Nº040/2002 -   Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a im-
plantação de iluminação
pública nos últimos du-
zentos metros da Rua
João Pessoa, confluên-
cia com a Rua Rio Bran-
co, lacalizada no JACBII.

Nº041/2002 -   Que solicita do Executivo
a construção de uma
praça pública no terreno
de propriedade da Prefei-
tura Municipal, sito à Rua
João Valente, entre as
Ruas Manoel Garcia

Cano e José Batista Pra-
do.

Nº042/2002 -   Que solicita do Executivo
o asfaltamento da Rua
dos Canários, no Jardim
Pêgolo.

Nº043/2002 -   Que solicita do Executivo
junto à ELEKTRO, a im-
plantação de iluminação
pública na Rua dos Ca-
nários, no Jardim Pêgolo.

Nº044/2002 -   Que solicita do Executivo
providências para
priorizar o recapeamento
asfáltico da Rua Nove,
entre as Ruas Lisboa e
Bélgica.

Nº074/2002 -   Que solicita do Executivo
a realização de reparos
nas bocas-de-lobo exis-
tentes no final da Rua
dos Canários, à altura do
nº85 e no final da Rua
Vinte, quase na confluên-
cia com a Rua Cinturão
Verde.

Nº075/2002 -   Que solicita do Executivo
a realização de
melhorias no sarjetão lo-
calizado à Rua Treze, es-
quina com a Rua Dois,
nas proximidades da
EEPSG “Dr. Euphly
Jalles”.

Nº118/2002 -    Que solicita do Executivo
e do Conselho Municipal
de Trânsito a colocação
de placas indicativas da
velocidade permitida no
trecho central da Aveni-
da Francisco Jalles, en-
tre as Ruas Quatro e
Doze, bem como intensi-
ficação do policiamento
preventivo no referido lo-
cal.

Nº119/2002 -   Que solicita do Executivo
junto à Procuradoria Ge-
ral do Município provi-
dências visando análise
sobre a legalidade do
projeto que concedeu
ajuda financeira à FACIP,
assim como da emenda
proposta por Vereadores
que estabeleceu as rubri-
cas onde deverão ser
aplicadas as verbas pro-
venientes da referida aju-
da.

Nº141/2002 -    Que solicita do Executivo
o envio à Câmara Muni-
cipal de Projeto de Lei
que institua o Dia Muni-
cipal da Luta contra a

dengue, conforme
anteprojeto anexo à Indi-
cação.

Nº156/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Conselho Municipal
de Trânsito a implanta-
ção de sinalização verti-
cal nas vagas privativas
para estacionamento de
veículos das pessoas
portadoras de deficiência
ou mobilidade reduzida,
existentes nas vias públi-
cas centrais da cidade,
bem como diligenciar
junto às autoridades
competentes  efetiva fis-
calização visando coibir
o uso indevido das vagas
exclusivas para deficien-
tes.

Nº195/2002 -   Que solicita do Executivo
sejam efetuados estudos
visando a
implementação do Pro-
grama de Auxílio ao De-
sempregado, com a cri-
ação de Frentes de Tra-
balho como forma de
combate ao desempre-
go.

Nº228/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Esportes, Cultura e
Turismo, o fornecimento
à Associação de Karatê-
Dô Jalesense, do mate-
rial básico para realiza-
ção de treinamentos e
participação em compe-
tições da modalidade.

Nº229/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Obras o calçamento
de parte do terreno onde
está localizada a Base
Comunitária de Seguran-
ça Norte, no Conjunto
Habitacional JACB II.

Nº230/2002 -   Que solicita do Executivo
providências para elimi-
nar o foco de cupins cen-
tralizado em uma casa
abandonada localizada
na Rua Sete, nº1528.

Nº256/2002 -   Que solicita do Executivo
providências para elimi-
nar o criadouro de pom-
bos existente na cober-
tura da quadra da Esco-
la Estadual do Conjunto
Habitacional JACB-
CAIC.

Nº257/2002 -   Que solicita do Executivo
providências para a lim-
peza do espaço grama-
do do pátio interno que
circunda a Escola Esta-



dual Conjunto
Habitacional JACB.

Nº304/2002 - Que solicita do Executivo
a construção de um re-
dutor de velocidade na
Rua Dezenove, próximo
à Rua Joaquim Muniz
Pereira.

Nº348/2002 - Que solicita do Executivo
e do Conselho Municipal
de Trânsito, providências
para a implementação de
ajustes nos semáforos
existentes na Avenida
Francisco Jalles, conflu-
ência com a Avenida
João Amadeu e com a
Rua Doze.

Nº385/2002 - Que solicita do Executivo
o recapeamento asfáltico
de um trecho da Rua
Nelson Clemêncio de
Souza, localizado entre o
início da Praça São
Vicente de Paulo e a con-
fluência com a Rua dos
Guatambus.

Nº386/2002 - Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Saúde, providências
para dotar o Pronto So-
corro Municipal de oito
fluxômetros de ar compri-
mido e dez conexões de
ar comprimido.

Nº420/2002 - Que solicita do Executivo
a execução de limpeza
de forma constante na
Rua Nossa Senhora
Aparecida, Vila
Aparecida.

Nº421/2002 - Que solicita do Executivo
providências para que as
caçambas de coleta de
entulho pertencentes à
empresas prestadoras
de serviço autorizadas
pela Prefeitura Municipal,
sejam obrigatoriamente
dotadas de dispositivos
de alerta bem visíveis
aos condutores de veícu-
los.

Nº422/2002 - Que solicita do Executivo
a instalação de um se-
máforo na confluência da
Avenida Francisco Jalles
com a Rua Dois.

Nº423/2002 - Que solicita do Executivo
a execução de operação
tapa-buracos na Rua
São Bernardo, no Jardim
Paulista I, principalmen-
te no trecho próximo ao
número 1753.

REQUERIMENTOS

Nº011/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre quais

foram as medidas
adotadas pelo Poder
Executivo a fim de resta-
belecer as linhas extintas
pela empresa concessi-
onária do transporte
coletivo que atendiam ao
Jardim Oiti, bem como
exigir o cumprimento in-
tegral da Lei Comple-
mentar nº80, de 25 de
outubro de 2000 e o con-
trato firmado entre a Pre-
feitura Municipal de Jales
e a Viação São José
Ltda.
- Subscrito pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal.

Nº030/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre se o
Executivo tomou ciência
do Programa de Moder-
nização das Administra-
ções Tributárias criado
pelo BNDES e em caso
afirmativo qual o interes-
se e quais as iniciativas
da Administração Munici-
pal no sentido de aderir
ao Programa.

Nº041/2002 - Que requer do Secretá-
rio Municipal de Saúde,
Dr. Mauro Suetugo, infor-
mações sobre o respon-
sável pela administração
da utilização da UTI-Mó-
vel, critérios e condições
para sua utilização e a
quem recorrer nos casos
em que o usuário se dis-
põe a pagar pela utiliza-
ção.

Nº045/2002 - Que requer do Chefe de
Gabinete da Secretaria
do Planejamento, Dr.
Nilton Zenhiti Suetugo e
do Presidente do Conse-
lho Municipal de Trânsi-
to, Dr. Carlos Eduardo
Monteleone, informação
do estágio em que se en-
contram os estudos para
a implementação de mu-
danças no trânsito da
Avenida Francisco
Jalles, confluência com a
Rua Quatorze, no início
do viaduto Antônio
Amaro.

Nº070/2002 - Que requer do Executivo
o envio à Câmara Muni-
cipal de cópia do relató-
rio final e conclusivo da
auditoria realizada pela
Comissão Especial de
Sindicância, que investi-
gou possíveis irregulari-
dades atribuídas à admi-
nistração do ex-prefeito

Antônio Sanches Cardo-
so.

Nº077/2002 - Que requer da Mesa,
seja oficializado convite
ao Promotor da Vara da
Infância e da Juventude,
Dr. Eduardo Francisco
dos Santos Júnior, a fim
de que aquela autorida-
de ocupe o espaço da
Tribuna Livre desta Casa
para maiores esclareci-
mentos sobre o Estatuto
da Criança e do Adoles-
cente e sobre as medi-
das adotadas quanto ao
cumprimento da proibi-
ção do consumo de be-
bidas alcoólicas por me-
nores de dezoito anos.

Nº082/2002 - Que requer do Presiden-
te do Poder Legislativo,
Prof. Jediel Zacarias,
providências para que
seja afixada mensalmen-
te no quadro de avisos,
a relação de todas as
compras feitas pela Câ-
mara Municipal.

Nº088/2002 - Que requer do Executivo
várias informações sobre
o convênio entre o Esta-
do e o Município relativo
ao Programa de Ação
Cooperativa - PAC.

EMENDAS ÀS DIRETRIZES ORÇA-
MENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE
2003

Aditiva nº17/2002 - Implantação de
meios para redução da
inadimplência e agilização
da cobrança da dívida ativa.

Aditiva nº18/2002 - Ampliação da
assistência ao idoso.

Aditiva nº19/2002 - Concessão de
auxilio financeiro aos estu-
dantes do Ensino Superior.

Aditiva nº20/2002 - Atendimento
de forma mais ampla à cri-
ança e ao adolescente.

Aditiva nº21/2002 - Adequação do
Plano Diretor.

Aditiva nº22/2002 - Va l o r i z a ç ã o
dos servidores públicos mu-
nicipais.

PROJETOS

P.L. nº08/2002 - Que institui a realização
de concurso público
para escolha do Hino
Oficial do Município.

   Autógrafo nº08/2002
Lei nº2.640/2002

P.L. nº20/2002 - Que autoriza a isenção
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do pagamento da taxa
de Zona Azul a Entida-
des Assistenciais e
Clubes de Serviço. -
Rejeitado

P.L. nº17/2002 - Que institui o dia Munici-
pal da Luta contra a
Dengue.
16 Encaminhado ao

Executivo como
Anteprojeto

CLAUDIR ARANDA DA SIL VA

INDICAÇÕES

Nº029/2002 - Que solicita do Executivo
providências para que
sejam afixados adesivos
com a logomarca da ad-
ministração pública mu-
nicipal em todos os veí-
culos da Prefeitura.

Nº163/2002 - Que solicita do Executivo
a instalação de um bico
de luz na Rua Peru, altu-
ra do número 3020, no
Jardim Santo Expedito.

Nº164/2002 - Que solicita do Executivo
a instalação de dois bicos
de luzes na Rua da
Fraternidade, esquina
com a Rua 8, no Jardim
Maria Silveira.

Nº165/2002 - Que solicita do Executivo
a execução de obras de
asfaltamento na Rua Ca-
torze, ligando a mesma
com a Marginal Airton
Sena, no Jardim Ana
Cristina.

Nº166/2002 - Que solicita do Executivo
o recapeamento da Rua
da Liberdade, no Bairro
Bom Jesus.

Nº167/2002 - Que solicita do Executivo
a construção de um
sarjetão na Rua da Liber-
dade, esquina com a
Rua Flávio Ferraz, no
Jardim Morumbi.

Nº210/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Muni-

cipal de Trânsito a colo-
cação de uma placa
indicativa de denomina-
ção de via pública na es-
quina da Rua Kansas
com a Avenida Marginal
Airton Senna da Silva, no
Jardim Estados Unidos.

Nº262/2002 - Que solicita do Executivo
junto a Telefônica a im-
plantação de rede de te-
lefonia no Jardim Euphly
Jalles.

Nº263/2002 - Que solicita do Executivo
a construção de um cam-
po de bocha ao lado do
Bar Palhoça no Conjun-
to Habitacional JACB.

Nº264/2002 - Que solicita do Executivo
a construção de um
sarjetão na Rua Santa
Rosa, esquina com a
Avenida Salustiano
Pupim.

Nº265/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de
recapeamento asfáltico
na Rua das Embuias,
imediações do número
2.400.

Nº266/2002 - Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a co-
locação de uma luminá-
ria no poste existente na
Rua Marechal Rondon,
imediações do número
794, no Jardim Estados
Unidos.

Nº327/2002 - Que solicita do Executivo
providências para que o
campo de futebol do
Bairro Rural da Barra
Bonita continue à dispo-
sição dos esportistas do
referido bairro rural e de
todo o Município.

Nº329/2002 - Que solicita do Executivo
o recapeamento da pavi-
mentação asfáltica da
Rua da Liberdade, no tre-
cho entre os números
1200 a 1300, nos bairros
Jardim Bom Jesus e Jar-
dim Morumbi.

Nº330/2002 - Que solicita do Executivo
seja retirado o entulho
existente no lote baldio
localizado na Avenida
Nações Unidas, nº3745.

Nº331/2002 - Que solicita do Executivo
o asfaltamento da Rua
Nossa Senhora
Aparecida, no trecho en-
tre a Rua Joaquim
Catarino e a Rua São
Francisco. Solicita ainda,
que o caminhão pipa da
Prefeitura passe por lá
para resolver o problema
da poeira.

Nº332/2002 - Que solicita do Executivo
o cumprimento da Lei
nº2.389/97, de 04 de se-
tembro de 1997, que dis-
põe sobre a colocação
de caixas receptoras de
correspondência nos
imóveis urbanos, inclusi-
ve acionando a fiscaliza-
ção objetivando a sua
efetiva obediência.

Nº342/2002 - Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a co-
locação de pelo menos
uma luminária na Rua
das Palmeiras, entre os
bairros São Lucas e Jar-
dim das Palmeiras, em
frente ao estabelecimen-
to comercial do Senhor
Osvaldo.

Nº343/2002 - Que solicita do Executivo
a realização de comple-
ta limpeza no lote baldio
existente na Rua França,
entre os números 2522 e
2548, no Jardim Europa,
imediações da FAI - Fa-
culdades Integradas de
Jales e o Hotel e Restau-
rante Roda Viva.

Nº358/2002 - Que solicita do Executivo
a realização de operação
tapa buracos na Rua
Nova York, principalmen-
te no trecho em frente a
borracharia.

Nº389/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Muni-
cipal de Trânsito a im-
plantação de um redutor
de velocidade na Aveni-
da Antonio Pavan, altura
do número 1637, na
Cohab Dercílio Joaquim
de Carvalho.

Nº390/2002 - Que solicita do Executivo
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.

Nº411/2002 - Que solicita do Executivo
a colocação de pelo me-
nos dois berços na sala
de espera do Velório
Municipal.

Nº412/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Muni-
cipal de Trânsito, a im-
plantação de um redutor
de velocidade (quebra-
molas) na Rua do Esta-
do, cruzamento com a
Rua Vicente Leporace.

Nº413/2002 - Que solicita do Executivo
a realização de um
mutirão de limpeza, prin-



cipalmente nos postes de
energia elétrica,
pontilhão e viaduto,
objetivando a retirada do
material  de propaganda
utilizado pelos candida-
tos nas eleições.

Nº434/2002 - Que solicita do Executivo
a execução de obras de
recuperação da galeria
pluvial (boca de lobo) lo-
calizada no cruzamento
da Avenida Francisco
Jalles esquina com a
Avenida João Amadeu
que encontra-se
entupida.

Nº444/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Muni-
cipal de Trânsito, a im-
plantação de um obstá-
culo redutor de velocida-
de na Rua México, no tre-
cho entre a Avenida João
Amadeu e a Avenida Na-
ções Unidas.

Nº445/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Muni-
cipal de Trânsito a im-
plantação de um obstá-
culo redutor de velocida-
de na Rua dos Bandei-
rantes, proximidades do
número 1489, no Jardim
Europa, imediações do
CEFAM.

REQUERIMENTOS

Nº67/2002 -   Que requer do Executivo
várias informações sobre o
Programa de Saúde da
Família - PSF, em funcio-
namento no Município de
Jales.

Nº076/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre onde
está instalada a sede e qual
a estrutura do PROCON de
Jales; sobre seu horário de
atendimento ao público e
quem é o responsável pelo
órgão em Jales.

MOÇÕES

Aplausos nº019/2002 - Aos Ilustríssimos
Senhores Nilton Mário
Pavan Alves, Diretor Pro-
prietário e Francisco Melfi,
jornalista responsável do
Jornal de Esportes, pela
qualidade gráfica,
diagramação, conteúdo
jornalístico e editorial do
referido órgão de impren-
sa.
- Subscrita pelo Vereador

Prof. Jediel Zacarias
Aplausos nº26/2002 - Ao Meritíssimo Se-

nhor Doutor José Pedro Ge-
raldo Nóbrega Curitiba, Juiz
de Direito da Infância e Ju-

ventude da Comarca de
Jales, pela sua sábia decisão
de proibir a entrada de me-
nores de 18 anos em boates
da Comarca de Jales.

Aplausos nº27/2002 - Aos Membros do
Conselho Tutelar da Crian-
ça e do Adolescente de
Jales, pela sua corajosa
atuação em defesa dos nos-
sos jovens, fiscalizando com
eficiência e responsabilida-
de o cumprimento da legis-
lação que proíbe os meno-
res de 18 anos de
freqüentarem casas
noturnas onde são
consumidas bebidas alcoó-
licas.

Aplausos nº38/2002 - Ao Presidente,
Diretores e Membros da
APAFUJ - Associação dos
Pais e Amigos do Futsal de
Jales, pelo extraordinário tra-
balho de promoção e
integração dos jovens de
nossa cidade através do es-
porte.

DEVANIR MARQUES BRANDÃO
(de 29/08 a 27/09/2002)

INDICAÇÕES

Nº359/2002 - Que solicita do Executivo
a colocação de duas lu-
minárias na Rua Liberato
Perfetto, no Jardim São
Bernardo.

Nº360/2002 - Que solicita do Executivo
a colocação de duas lu-
minárias na Rua Alzira
Graziani Mazocato.

Nº361/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de uma
cancela eletrônica na
Rua Maranhão, no Jar-
dim Paulista, na passa-
gem por sobre os trilhos
da via férrea.

Nº362/2002 - Que solicita do Executivo
seja recapeada com a
maior urgência possível
a Rua Aimorés, no trecho
entre a Rua Andreo Blaia

e a Rua Iguaporé.
Nº381/2002 - Que solicita do Executivo

a colocação de placas
indicativas de denomina-
ção de via pública na Rua
José Bonifácio de
Andrade e Silva e na Rua
Humberto Venturini, loca-
lizada na Chácara
Córrego do Açude.

Nº382/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de pavi-
mentação asfáltica na
Rua Campo Grande, em
frente ao CAIC.

Nº383/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de ilumi-
nação pública nas qua-
dras 2, 3, 4 e 5 do Jar-
dim Municipal, onde ain-
da não existem
edificações.

Nº384/2002 - Que solicita do Executivo
a realização de reparos
no sanitário público loca-
lizado na Praça Dr.
Euphly Jalles, que se
encontra com vasos sa-
nitários e lavatórios dani-
ficados e portas caindo.

FLÁVIO PRANDI FRANCO

INDICAÇÕES

Nº022/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de calça-
mento em toda extensão
do lado esquerdo (senti-
do centro-bairro) da Rua
Mirassol, no Cohab
JACB.

Nº023/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de bolsões
de estacionamento que
permitam a carga e a
descarga de mercadori-
as na área central da ci-
dade.

Nº031/2002 - Que solicita do Executivo
a realização de comple-
ta limpeza e reforma da
Praça “João Diego
Caparroz”, no Jardim
Arapuã.
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Nº032/2002 - Que solicita do Executivo
a realização de comple-
ta limpeza e reforma da
Praça “Elias Moisés
Elias”, no Jardim Améri-
ca.

Nº045/2002 - Que solicita do Executivo
o recapeamento asfáltico
da Rua 23, no trecho
entre os números 1744 e
1739, no Jardim América.

Nº046/2002 - Que solicita do Executivo
o recapeamento asfáltico
da Rua Cauã, defronte
ao número 1928, no Con-
junto Habitacional Roque
Viola.

Nº134/2002 - Que solicita do Executivo
sejam tapados os bura-
cos existentes na Rua
dos Pinheiros, entre os
números 1901 e 1914 e
na Rua das Embuias,
entre os números 2655 e
2643.

Nº199/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Secretário Muni-
cipal de Agricultura, Luis
Carlos Floriano para que
em contato com a
direção da CODEAGRO
- Projeto Estação
Econômica de
Agronegócio, estabeleça
gestões para que os agri-
cultores do nosso Muni-
cípio possam
comercializar produtos
regionais nos pontos es-
tabelecidos no referido
projeto governamental
de incremento à produ-
ção e a venda de produ-
tos de origem
agropecuária.

Nº200/2002 - Que solicita do Executivo
providências visando a
inclusão de mais 100 fa-
mílias carentes que es-
tão na fila de espera de
atendimento do Progra-
ma Viva Leite, bem como
iniciar o mesmo progra-
ma para idosos carentes
residentes no Município.

Nº201/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Muni-
cipal de Trânsito a aber-
tura no canteiro central
da Avenida Arapuã, entre
o depósito de gás e a ro-
tatória da Rodovia Jales-
Santa Albertina-Conjunto
Habitacional JACB.

Nº202/2002 - Que solicita do Executivo
a construção de trinta ca-
sas populares, em regi-
me de mutirão, na área
localizada entre a Rua
Tietê e a Rua Felicidade,

no Jardim Municipal, as-
sim como construção de
uma praça pública na
sua parte remanescente.

Nº203/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Muni-
cipal de Trânsito a im-
plantação de um quebra-
molas na Rua Augusto
Lopes, no Jardim Muni-
cipal, entre a Casa da
Sopa e o Centro Comu-
nitário-Creche.

Nº204/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Muni-
cipal de Trânsito a im-
plantação de um quebra-
molas na Rua Plácido Li-
meira de Souza, altura
do número 1613.

Nº238/2002 - Que solicita do Executivo
providências para resol-
ver o problema do bar-
ranco existente na Rua
João Alvarenga da Silva,
no Jardim Municipal e no
Jardim Renascer, com a
execução de obras de
contenção à erosão, o
plantio de grama e de
árvores ao seu redor, as-
sim como a implantação
de passeio público com
calçamento.

Nº301/2002 - Que solicita do Executivo
providências para que
todos os campos de fu-
tebol existentes no Muni-
cípio sejam dotados de
água encanada.

Nº302/2002 - Que solicita do Executivo
a constituição do Conse-
lho Municipal da Pessoa
Deficiente.

Nº340/2002 - Que solicita do Executivo
o prolongamento da Ave-
nida América do Sul até
o Jardim Alvorada, me-
lhorando o acesso aos
bairros Jardim Arapuã,
Jardim Santo Expedito e
os Conjuntos
Habitacionais do JACB I
e JACB II.

Nº349/2002 - Que solicita do Executivo
providências para que
sejam devidamente
dedetizadas todas as es-
colas existentes no Mu-
nicípio.

Nº369/2002 - Que solicita do Executivo
seja elaborado e encami-
nhado para a Câmara
Municipal de Jales Proje-
to de Lei criando o Arqui-
vo Geral do Município,
conforme minuta da Lei
e do Regimento Interno
anexo à Indicação.

Nº419/2002 - Que solicita do Executivo

providências para que
sejam contratados dois
psicólogos e um
terapeuta ocupacional
para serem colocados à
disposição do Ambulató-
rio de Saúde Mental de
Jales.

Nº436/2002 - Que solicita do Executivo
a elaboração e o encami-
nhamento à Câmara Mu-
nicipal de Projeto de Lei
dispondo sobre as con-
dições de atendimento
interno ao cliente-consu-
midor bancário e usuário
de estabelecimento ban-
cário no âmbito do Muni-
cípio de Jales, conforme
minuta de anteprojeto
anexo à Indicação.

Nº437/2002 - Que solicita do Executivo
a inclusão no Orçamen-
to/2003 de verbas para o
atendimento à Associa-
ção de Pais e Amigos do
Futebol de Salão de
Jales e ao Lar Transitó-
rio São Francisco de As-
sis, entidades
assistenciais e de promo-
ção humana.

REQUERIMENTO

Nº32/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre quem
é o responsável pelas ir-
regularidades verificadas
no concurso para o
PASEC; as medidas
adotadas pelo Executivo
a fim de corrigir as irre-
gularidades; qual o tipo
de assessoria que vem
sendo prestada pela em-
presa Scaramuzza &
Scaramuzza S/C Ltda e
quanto paga por tal as-
sessoria.

MOÇÃO

Apoio nº01/2002 - Aos Excelentíssimos
Senhores: Geraldo Alckmin,
Governador do Estado de
São Paulo; José Serra, Se-
nador da República e Edson
Aparecido, Deputado Esta-
dual, manifestando o apoio
do Poder Legislativo de
Jales à reivindicação enca-
minhada pela Santa Casa
de Misericórdia de Jales a
estas autoridades.

- Subscrita pelos de-
mais Vereadores à Câ mara Mu-
nicipal.



GILBER TO ALEXANDRE DE
MORAES

INDICAÇÕES

Nº001/2002 - Que solicita do Executivo
o asfaltamento de todas
as ruas do Conjunto
Habitacional “Dercílio
Joaquim de Carvalho”,
que ainda não contam
com essa benfeitoria.

Nº002/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de ilumi-
nação pública em todos
os pontos escuros, assim
como pavimentação de
todas as vias públicas
que ainda não tenham
tais benfeitorias no Dis-
trito Industrial I.

Nº004/2002 - Que solicita do Executivo
a reforma do prédio da
Creche Municipal do Jar-
dim São Judas Tadeu.

Nº005/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de ilumi-
nação pública nos locais
ainda escuros do Jardim
Estados Unidos.

Nº006/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de pavi-
mentação asfáltica e ilu-
minação pública em to-
das as vias públicas do
Jardim Estados Unidos
que ainda não contam
com tais benfeitorias.

Nº007/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de ilumi-
nação pública na Aveni-
da Maria Jalles.

Nº008/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de pavi-
mentação asfáltica na
Rua Nações Unidas e
demais vias públicas não
asfaltadas do Jardim
Santo Expedito.

Nº009/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de um
Posto de Saúde no Jar-

dim Oiti.
Nº049/2002 - Que solicita do Executivo

a implantação de galeri-
as pluviais na Rua
Dezenove, defronte ao
número 920.

Nº091/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de pavi-
mentação asfáltica até o
final da Rua Nossa Se-
nhora Aparecida, após a
Rua Joaquim Catarino.

Nº092/2002 - Que solicita do Executivo
a recuperação da ponte
existente no Bairro Rural
da Barra Bonita, na divi-
sa com o Município de
Urânia.

Nº103/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de ilumi-
nação pública no viadu-
to localizado na Rodovia
Euclides da Cunha, que
dá acesso à Rodovia
Jarbas Moraes (Jales-
Santa Albertina).

Nº104/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de guias e
sarjetas nas vias margi-
nais da Rodovia Euclides
da Cunha, no trecho du-
plicado localizado no pe-
rímetro urbano da cida-
de, assim como a ilumi-
nação pública adequada.

Nº105/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação do sinal
“PARE” em todas as es-
quinas existentes na ci-
dade que ainda não te-
nham tal advertência,
bem como refazer as pin-
turas já existentes.

Nº106/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de ilumi-
nação pública no viadu-
to localizado na Rodovia
Euclides da Cunha, ime-
diações do Lar dos Velhi-
nhos.

Nº107/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de ilumi-
nação pública no viadu-
to localizado na Avenida
João Amadeu, confluên-
cia com a Rodovia
Euclides da Cunha, que
dá acesso ao Distrito In-
dustrial 2.

Nº129/2002 - Que solicita do Executivo
a realização de obras de
galeriais pluviais no inicio
da Rua Braz Polízio até
a Rua dos Sabiás, no
Jardim Oiti.

Nº130/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Muni-
cipal de Trânsito, a reti-
rada do obstáculo (que-
bra mola) existente no

cruzamento da Avenida
Alfonso Rossafa Molina
com a Rua 24.

Nº131/2002 - Que solicita do Executivo
a execução de obras de
ampliação no Velório
Municipal de Jales e de
melhorias em seu estaci-
onamento.

Nº142/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de ilumi-
nação pública em todos
os pontos escuros exis-
tentes no Jardim Santo
Expedito.

Nº153/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de ilumi-
nação pública em todos
os pontos escuros exis-
tentes na Rua das Pal-
meiras, iniciando-se no
Jardim São Lucas.

Nº154/2002 - Que solicita do Executivo
a destinação de uma
cesta básica mensal a
cada um dos funcionári-
os públicos municipais.

Nº155/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de ilumi-
nação pública no trecho
entre o Frigorífico Jales
e o Jardim Municipal.

Nº171/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de guias e
sarjetas e a realização de
operação tapa-buracos
na Rua Canadá, defron-
te aos números 3355 e
3337.

Nº186/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de
recapeamento asfáltico
na Rua Iguaporé, entre a
Rua Aimorés e a Rua
Professor Rubião Meira.

Nº187/2002 - Que solicita do Executivo
a execução de serviços
de limpeza na vegetação
que cobre os acostamen-
tos da Rodovia Jales-
Dirce Reis.

Nº188/2002 - Que solicita do Executivo
providências para que
cada creche da Prefeitu-
ra Municipal tenha uma
enfermeira à disposição
para atendimento às cri-
anças.

Nº222/2002 - Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a im-
plantação de iluminação
pública em todos os pon-
tos escuros do Jardim
São Lucas.

Nº223/2002 - Que solicita do Executivo
a implantação de
recapeamento asfáltico
nas ruas da Cohab do
Jardim Arapuã.

Nº224/2002 - Que solicita do Executivo
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a implantação de ilumi-
nação pública em todos
os pontos escuros exis-
tentes na cidade.

Nº225/2002 - Que solicita do Executivo
a construção de calça-
das no trecho do “S”
como é popularmente
conhecido no Bairro São
Judas Tadeu, entre as
Ruas 13 e 19.

Nº243/2002 - Que solicita do Executivo
providências para o
recapeamento asfáltico
de todas as ruas da
Cohab Roque Viola.

Nº244/2002 - Que solicita dos Prefeitos
dos Municípios de Jales
e Dirce Reis providênci-
as para que sejam tapa-
dos os buracos existen-
tes na Rodovia Vicinal
Vitório Prandi, assim
como procedida uma
completa limpeza nos
acostamentos da mes-
ma.

Nº282/2002 - Que solicita do Executivo
a ativação do sistema de
captura de cães
(carrocinha) da Prefeitu-
ra.

Nº283/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Muni-
cipal de Trânsito e Secre-
taria Municipal de
Planejamento,  abertura
do canteiro central da
Avenida João Amadeu,
proximidade do pontilhão
da ferrovia, para facilitar
o acesso à Rua 15.

Nº303/2002 - Que solicita do Executivo
a realização de comple-
ta reforma nas instala-
ções do Campo de
Bocha do Córrego do
Coqueiro.

Nº306/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Muni-
cipal de Trânsito e Secre-
taria Municipal de
Planejamento a sinaliza-
ção do trevo da Avenida
Francisco Jalles, conflu-
ência com a Avenida da
Integração.

Nº307/2002 - Que solicita do Executivo
providências para que
seja devidamente equi-
pado o Parque Infantil da
Praça João Mariano de
Freitas (Praça do Jaca-
ré), com a colocação de
novos brinquedos e a re-
forma dos que estão da-
nificados.

Nº417/2002 - Que solicita do Executivo
a destinação de uma
nova área para o Grupo

Escoteiro Dragões
D´Oeste.

Nº438/2002 - Que solicita do Executivo
a execução de obras de
canalização do Córrego
do Tamboril, no Parque
das Flores.

Nº439/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Muni-
cipal de Trânsito, a im-
plantação de um obstá-
culo redutor de velocida-
de (quebra-molas) na
Rua Anízio Martins
Ferreira, esquina com a
Rua Julio de Mesquita
Filho, no Jardim São
Judas Tadeu.

Nº455/2002 - Que solicita do Executivo
a realização de comple-
ta limpeza nos lotes bal-
dios existentes nos bair-
ros Jardim Alvorada, Jar-
dim São Gabriel, JACB I,
JACB II, Jardim Santo
Expedito, Jardim São
Francisco, Jardim Esta-
dos Unidos, Jardim do
Bosque e Jardim São
Bernardo.

Nº456/2002 - Que solicita do Executivo
a recuperação das ruas
ainda não pavimentadas
do Jardim Alvorada.

Nº457/2002 - Que solicita do Executivo
a abertura de uma pas-
sagem para pedestres
que permita a
interligação do Jardim
Alvorada à Cohab do Jar-
dim Arapuã.

Nº459/2002 - Que solicita do Executivo
o recapeamento no tre-
cho da Rua Nossa Se-
nhora Aparecida, entre a
Rua São José e a Rua
Nossa Senhora das Gra-
ças.

Nº460/2002 - Que solicita do Executivo
a colocação de placas de
identificação dos nomes
de ruas e de numeração
das residências no Jar-
dim São Gabriel.

REQUERIMENTOS

Nº05/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre os no-
mes, razão social, ende-
reços e nome dos propri-
etários das empresas
que prestaram serviços à
Prefeitura Municipal no
exercício de 2001 e tam-
bém das que estão pres-
tando serviços no exercí-
cio de 2002.

Nº08/2002 - Que requer do Executivo

informações sobre quem
são os cidadãos que
prestam serviços volun-
tários não remunerados
na Prefeitura Municipal e
sobre o número e data da
portaria de nomeação do
Dr. Wanderley Garcia,
desde quando presta
serviços à Prefeitura, seu
cargo e salário.

Nº25/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre a
quantidade, nomes e da-
tas de admissão dos
dentistas que prestam
serviços à Prefeitura Mu-
nicipal.

Nº26/2002 - Que requer do Executivo
várias informações sobre
o recapeamento implan-
tado pela Prefeitura no
trecho da Avenida João
Amadeu entre o Distrito
Industrial 2 e o Jales Clu-
be, bem como sobre o
processo licitatório para
a contratação da empre-
sa para a prestação do
serviço.

Nº28/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre se o
cidadão Dr. Nelson Lou-
renço Vanni foi novamen-
te nomeado para a Se-
cretaria Municipal de Ad-
ministração e se o mes-
mo atualmente ocupa al-
guma função remunera-
da na Prefeitura ou foi
contratado para prestar
algum serviço
advocatício à
municipalidade.

Nº29/2002 - Que requer do Executivo
informações de como
está sendo desenvolvido
o Programa Bolsa Esco-
la, o montante gasto até
a presente data e se ha-
verá ou não concessão
deste benefício aos estu-
dantes do Município. -
Rejeitado

Nº33/2002 - Que requer do Executivo
o envio à Câmara Muni-
cipal de cópias
xerográficas de todas as
notas fiscais de gastos
em restaurantes de
Jales, referentes a refei-
ções de funcionários
municipais, de 1º de ja-
neiro de 2002 até a data
do requerimento (08 de
abril de 2002). - Rejeita-
do

Nº37/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre os



motivos pelos quais os
árbitros que trabalharam
nos Jogos Municipais de
2001 ainda não foram
pagos e se tal pagamen-
to é de responsabilidade
da Prefeitura, da Secre-
taria de Esportes ou Liga
Municipal.

Nº39/2002 - Que requer do Executivo
informações de quanto
foi gasto pela Prefeitura
Municipal em restauran-
tes da cidade, de janeiro
de 2002 até a data de
aprovação do requeri-
mento.

Nº044/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre os
motivos pelos quais veí-
culo de propriedade da
Prefeitura ficou estacio-
nado na garagem da re-
sidência de funcionária;
sobre a existência ou não
de portaria autorizando a
referida funcionária a
usar o veículo e se a fun-
cionária pertence ao qua-
dro de motoristas da Pre-
feitura Municipal.

Nº058/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre se a
Prefeitura Municipal vai
instalar a Célula Regional
do Fundo Social de Soli-
dariedade do Estado de
São Paulo em local ade-
quado, à altura de sua
importância e em caso
positivo, em que data tal
mudança deverá aconte-
cer.

Nº059/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre os va-
lores praticados pela
Prefeitura Municipal com
referência aos aluguéis
cobrados nos boxes do
Terminal Rodoviário de
Jales.

Nº085/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre os
motivos do corte de ho-
ras-extras aos servidores
públicos municipais, so-
bre quais são os funcio-
nários que tiveram as
suas horas-extras corta-
das e sobre quais são os
funcionários que ainda
estão recebendo horas-
extras, relacionando no-
mes, cargos, salários,
horas extras cortadas e
as que ainda estão sen-
do pagas.

Nº086/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre o
montante da verba des-

tinada pelo Governo Es-
tadual para a Prefeitura
Municipal de Jales para
a realização dos 46º Jo-
gos Regionais, bem
como várias informações
sobre os gastos na reali-
zação dos referidos jo-
gos; sobre a existência
de um saldo financeiro a
receber pelo Professor
Elner Neves, da cidade
de Cascavel e sobre os
motivos de Jales não ter
participado dos Jogos
Abertos realizados re-
centemente.

Nº090/2002 - Que requer do Presiden-
te da COOPERJALES -
Cooperativa de Ensino
da Região de Jales, infor-
mações sobre o montan-
te da devolução efetuada
pela entidade ao
DENACOOP, sobre
quem era o Presidente
da Cooperativa quando
ocorreu o desvio do di-
nheiro e requer também
o encaminhamento de
todas as informações
que se fizerem necessá-
rias para o esclarecimen-
to do assunto.

Nº091/2002 - Que requer do Executivo
informação sobre o mon-
tante atualizado da dívi-
da da Prefeitura referen-
te à desapropriação do
Distrito Industrial 2; se
houve seqüestro de re-
ceitas qual o valor deter-
minado pela justiça para
o pagamento de tal dívi-
da; sobre a forma que a
Prefeitura vai resgatar tal
seqüestro e qual é a si-
tuação atual da deman-
da entre a Prefeitura e o
Espólio, com referência à
desapropriação.

Nº094/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre se
são procedentes as infor-
mações de que o Tribu-
nal de Contas do Estado
de São Paulo teria cons-
tatado irregularidades no
processo licitatório reali-
zado pela Prefeitura Mu-
nicipal de Jales com a fi-
nalidade de contratação
de empresa para elabo-
ração de projeto
objetivando a retirada
dos trilhos da ferrovia do
centro da cidade e em
caso afirmativo, detalhar
o que realmente ocorreu.

Nº099/2002 - Que requer do Executivo

informações sobre se
houve a contratação de
agência de publicidade
ou congênere para cen-
tralizar a distribuição de
verbas e efetuar o paga-
mento da divulgação de
seus atos oficiais e de
sua propaganda
institucional e em caso
afirmativo qual o nome
da empresa e quem são
os seus proprietários; Se
houve licitação para a
contratação, quais em-
presas participaram do
referido certame e sobre
o valor que a  Prefeitura
pagou à Rádio Antena
102-FM e ao Jornal A Tri-
buna, via tal agência de
publicidade no exercício
de 2002.

Nº103/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre os
motivos pelos quais até
a presente data ainda
não foi resolvido o pro-
blema da desapropria-
ção do terreno necessá-
rio à implantação dos
postes objetivando a ilu-
minação pública no tre-
cho entre o Jardim
Paulista e o Jardim São
Gabriel e quando tal pro-
blema será resolvido.

Nº105/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre os
eventos que foram reali-
zados pela Prefeitura
Municipal de Jales ou
com sua participação
direta, nos meses de fe-
vereiro e março de 2002
e qual o montante gasto
com os jornalistas a títu-
lo de despesas gerais,
notadamente com refei-
ções, no comércio local.

Nº107/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre quais
são os precatórios pagos
e os a serem pagos pela
atual administração,
explicitando em quais
datas tais dívidas foram
contraídas e quais os
pagamentos efetuados
pela atual administração
municipal ao INSS, de
janeiro de 2001 até a pre-
sente data, com referên-
cia à divida que redun-
dou na construção da
sede do referido Instituto
em nossa cidade.

Nº109/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre se a
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Rádio Antena 102-FM
vem prestando serviços
de divulgação para a Pre-
feitura Municipal de
Jales, através de ordens
de serviços ou de autori-
zação de inserção de
anuncio, expedidas pela
empresa Engenho&Arte
e em caso afirmativo,
quanto a Prefeitura gas-
tou de 01 de janeiro de
2001 até a data do reque-
rimento.

Nº110/2002 - Que requer do Doutor
Carlos Alberto Neto,
Digníssimo Presidente
da Subsecção da OAB
de Jales, informação so-
bre se é permitido ao
Doutor Wanderley
Garcia, exercer a advo-
cacia na Comarca de
Jales, sendo ele também
chefe de gabinete do
Prefeito Municipal de
Jales.

MOÇÃO

Aplausos nº032/2002 - Ao Excelentíssimo
Senhor Doutor João
Carlos Germano,
Meritíssimo Juiz Eleitoral
da Comarca de Jales,
pela forma transparente e
imparcial que presidiu as
eleições realizadas nos
dias 6 e 27 de outubro de
2002 na Comarca de
Jales.

PROJETO

P.D.L. nº08/2002 - Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Ilustríssimo Senhor
Marino Manella e dá ou-
tras providências.
Decreto Legislativo
nº155/2002
- Subscrito pelos de-
mais Vereadores à Câ-
mara Municipal

HILÁRIO PUPIM

INDICAÇÕES

Nº010/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de aceros e a
realização de limpeza das
trilhas existentes no Bos-
que Municipal.

Nº028/2002 - Que solicita do Executivo a
colocação de placas
indicativas com os nomes
das vias públicas do Jar-
dim Santo Expedito.

Nº063/2002 - Que solicita do Executivo a
aquisição e doação de uni-
formes a todos os integran-
tes da fanfarra da Associa-
ção Anti-Alcoólica de Jales.

Nº192/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito a implanta-
ção com a maior urgência
de uma rotatória no início
do Viaduto Antonio Amaro,
na Avenida Francisco
Jalles, confluência com a
Rua 14.

Nº193/2002 - Que solicita do Executivo
providências para que a re-
presa existente no Centro
de Lazer do Trabalhador
de Jales seja esvaziada.

Nº336/2002 - Que solicita do Executivo
seja elaborado e encami-
nhado à Câmara Municipal
um Projeto de Lei conce-
dendo isenção de IPTU a
todos os idosos,
comprovadamente caren-
tes, que possuam apenas
um imóvel e que residam
no mesmo.

Nº337/2002 - Que solicita do Executivo a
colocação de placas
indicativas com os dizeres
“Proibido o Trânsito de Boi-
ada” na Rodovia
Katsuyoshi Nishimoto (Es-
trada da Uva) objetivando
a preservação da vegeta-
ção que margeia a referi-

da estrada.
Nº347/2002 - Que solicita do Executivo

junto a ELEKTRO a colo-
cação de duas luminárias
na praça pública existente
na Rua Guimarães Rosa,
no Jardim Arapuã.

Nº388/2002 - Que solicita do Executivo a
colocação de um obstácu-
lo redutor de velocidade
(quebra-molas) na Rua
Santa Tereza, confluência
com a Avenida Roque Vio-
la, no Jardim Eldorado,
proximidade do Mercado
do Sidnei.

MOÇÃO

Pesar nº04/2002 - Pelo
falecimento de José Luiz
Machado.
- Subscrita pelos de
mais Vereadores à Câ
mara Municipal.

ILSON COLOMBO DE LIMA
(de 14/08 a 12/09/2002)

INDICAÇÕES

Nº352/2002 -  Que solicita do Executivo a
reutilização dos mastros
adquiridos pela Prefeitura
Municipal para os 46º Jo-
gos Regionais nas creches,
escolas e repartições públi-
cas municipais que ainda
não possuam tal equipa-
mento. Sugere ainda a
destinação de parte dos
mastros para confecção de
traves para equipar mini-
campos de futebol.

Nº353/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito a implanta-
ção de uma faixa de pas-
sagem de pedestres de-
fronte a Escola Estadual
Juvenal Giraldelli, no Jar-
dim Oiti.

Nº357/2002 -  Que solicita do Executivo a



inclusão no Orçamento de
2003 da Prefeitura Muni-
cipal de verbas para a Se-
cretaria Municipal de Es-
portes, Cultura e Turismo,
objetivando auxiliar no
transporte das equipes de
futebol amador do municí-
pio quando da disputa de
campeonatos e jogos
amistosos.

PROJETO

P.L. nº60/2002 - Que denomina via públi
ca e dá outras providênci-
as.
Autógrafo nº60/2002
Lei nº2.686/2002

IRINEU RODRIGUES DE
CARVALHO

INDICAÇÕES

Nº017/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito providênci-
as para que sejam sinaliza-
dos todos os cruzamentos
existentes nas Ruas Liber-
dade, Salvador e
Fraternidade, no Jardim
Bom Jesus.

Nº161/2002 - Que solicita do Executivo
junto à Telefônica a remo-
ção de um telefone público
(orelhão) existente na Rua
Belo Horizonte, no JACB I,
para defronte de uma pa-
daria localizada a 30 me-
tros do local.

Nº194/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito a implanta-
ção de mão única de
direção para subir e mão
única de direção para des-
cer na Avenida Brasília, na
Cohab JACB.

Nº276/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
pública com a colocação

de um poste e uma luminá-
ria, na Rua Belo Horizon-
te, imediações do Super-
mercado Ildo.

Nº277/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
pública com a colocação
de um poste e uma luminá-
ria, na confluência da Rua
João Cardoso da Silva com
a Rua Recife, no Conjunto
Habitacional JACB.

Nº278/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito a implanta-
ção de um obstáculo redu-
tor de velocidade na con-
fluência da Rua Mirassol
com a Rua Brasília, no
Conjunto Habitacional
JACB.

Nº296/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de calçamen-
to num trecho de aproxima-
damente 50 metros, na
Rua Belo Horizonte, na
Cohab JACB, junto a anti-
ga Base Comunitária de
Segurança.

Nº297/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito, a implan-
tação de um obstáculo re-
dutor de velocidade na Rua
João Cardoso da Silva, no
trecho recentemente asfal-
tado, entre o Centro Comu-
nitário e o Horto Florestal.

Nº298/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito a implanta-
ção de um obstáculo redu-
tor de velocidade na Rua
do Estado, um pouco aci-
ma da confluência com a
Rua Apóstolo Paulo, no
Jardim América.

Nº299/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de calçamen-
to no piso e construção de
bancos de concreto arma-
do com encosto, no abrigo
de ônibus existente na Ave-
nida Brasília, próximo ao
CAIC, no Conjunto
Habitacional JACB.

Nº414/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de sarjetão na
Avenida Arapuã esquina
com a Avenida Tupã.

Nº415/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito, a implan-
tação de um obstáculo re-
dutor de velocidade (que-
bra-molas) na Rua Belo
Horizonte, defronte a Pada-
ria do JACB.

Nº416/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de pavimenta-

ção asfáltica na Rua 14, no
trecho entre a Rua México
e a via marginal à Rodovia
Euclides da Cunha.

Nº435/2002 - Que solicita do Executivo
junto a TELEFÔNICA, a
instalação de um telefone
público (orelhão) no interi-
or da Escola Vocacional de
Jales.

MOÇÃO

Pesar nº02/2002 - Pelo falecimento de
Marcos Roberto Alves dos
Santos
- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara Mu-
nicipal.

JEDIEL ZACARIAS

INDICAÇÕES

Nº050/2002 -  Que solicita do Executivo o
asfaltamento da Rua do
Bosque, na Chácara Bela
Vista.

Nº051/2002 -  Que solicita do Executivo a
construção de uma galeria
de captação de águas plu-
viais na Rua Flávio Ferraz,
confluência com a Rua
Manoel Albuquerque , no
Jardim Municipal.

Nº052/2002 - Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a im-
plantação de iluminação
pública na Rua Mississipi,
no Jardim Estados Unidos.

Nº053/2002 - Que solicita do Executivo o
recapeamento asfáltico na
Rua Joaquim Muniz Perei-
ra, no trecho entre os nú-
meros 3130 à 3200.

Nº077/2002 -  Que solicita do Executivo o
tapamento de um enorme
buraco existente na Tra-
vessa Jutaí, defronte a re-
sidência de nº985.

Nº078/2002 -  Que solicita do Executivo a
construção de um sarjetão
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na Rua Juvêncio de Brito,
esquina com a Travessa
Jutaí.

Nº079/2002 -  Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
pública na Rua 9, entre a
Rua 24 e a Rua 22, princi-
palmente em frente a resi-
dência de nº3170.

Nº099/2002 - Que solicita do Executivo
sejam adequadamente po-
dadas as árvores existen-
tes em frente ao número
1407 da Rua Holanda, no
Jardim Europa.

Nº100/2002 -  Que solicita do Executivo a
realização de obras de pa-
vimentação asfáltica na
Rua Fioravante
Meneguezzi, esquina com
o prolongamento da Aveni-
da João Amadeu, no Dis-
trito Industrial II.

Nº101/2002 - Que solicita do Executivo a
pintura de painéis decora-
tivos nos espaços perten-
centes à municipalidade,
principalmente nos muros
do cemitério, no estádio, no
aeroporto e no pontilhão da
Avenida João Amadeu.

Nº102/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de semáforo
na Avenida Francisco
Jalles esquina com a Rua
4, local de grande movi-
mentação de veículos.

Nº123/2002 - Que solicita do Executivo a
recuperação do sarjetão
existente no início da Ave-
nida Guilherme Soncine,
cruzamento com a Rua
Nova York.

Nº124/2002 - Que solicita do Executivo
seja tapado um enorme bu-
raco localizado na Rua 15
de Novembro, imediações
do número 2707, no Jardim
IV Centenário.

Nº125/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de um sarjetão
na Rua Bom Jesus, esqui-
na com a Rua Tamboris, no
Jardim Bom Jesus.

Nº126/2002 - Que solicita do Executivo a
instalação de placas
indicativas dos nomes das
ruas em todos os cruza-
mentos do Jardim São
Gabriel.

Nº127/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de abrigos nas
imediações do portão de
entrada de todos os esta-
belecimentos de ensino do
Município.

Nº144/2002 - Que solicita do Executivo a
disponibilização de uma
caçamba para depósito de
lixos e entulhos para ser

colocada no término do
asfalto da Rua das Palmei-
ras.

Nº145/2002 - Que solicita do Executivo e
do Conselho Municipal de
Trânsito a implantação de
mão única de direção na
Rua 01 sentido centro-bair-
ro.

Nº169/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito a implanta-
ção de um redutor de velo-
cidade na Rua Maria M.
Belon, no trecho onde exis-
te um declive acentuado.

Nº170/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito, sejam po-
dadas de forma adequada
as árvores existentes na
Rua 4, entre as Ruas 19 e
21, que escondem as lumi-
nárias existentes nos pos-
tes da rede elétrica no lo-
cal.

Nº189/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de calçamen-
to na área que circunda o
Centro Comunitário do
Conjunto Habitacional Ro-
que Viola.

Nº190/2002 - Que solicita do Executivo a
execução de serviços de
manutenção, aceros e lim-
peza nos alambrados e
cercas que circundam o
Bosque Municipal.

Nº191/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de uma passa-
rela sobre os trilhos da fer-
rovia, objetivando interligar
o Jardim São Gabriel com
o Conjunto Habitacional
Roque Viola.

Nº205/2002 - Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a colo-
cação de uma luminária na
Rua Altino Antônio de Oli-
veira, imediações do nú-
mero 1375, no Jardim
Eldorado.

Nº206/2002 - Que solicita do Executivo
junto a SABESP a implan-
tação de rede coletora de
esgoto no prolongamento
da Avenida Francisco
Jalles, onde foram
construídas várias residên-
cias.

Nº237/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de um
sarjetão na confluência da
Rua Nova Iorque com a
Rua Fortaleza, ao derredor
ao Auto Posto Texaco.

Nº242/2002 - Que solicita do Executivo
junto a Telefônica, a insta-
lação de um telefone públi-
co no Ponto de Táxi nº04,

localizado na Avenida João
Amadeu, na Praça Euphly
Jalles.

Nº258/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de um estacio-
namento para veículos na
Avenida Francisco Jalles,
em frente ao prédio da As-
sociação Comercial e In-
dustrial de Jales.,
objetivando criar mais um
bolsão de estacionamento
na cidade.

Nº259/2002 - Que solicita do Executivo a
reforma do prédio onde
funciona o 2º Distrito Poli-
cial, no Jardim América.

Nº284/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito, a implan-
tação de um obstáculo re-
dutor de velocidade (que-
bra-mola) na Rua dos
Sabiás.

Nº285/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de uma ciclovia
na Avenida Paulo
Marcondes, no trecho en-
tre o Distrito Industrial e a
Avenida Francisco Jalles.

Nº293/2002 - Que solicita do Executivo o
atendimento às justas rei-
vindicações dos funcioná-
rios públicos municipais,
contidas no Ofício do Sin-
dicato dos Servidores Pú-
blicos Municipais de Jales,
anexo à Indicação.

Nº294/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito a implanta-
ção de um obstáculo redu-
tor de velocidade na Rua
São Bernardo, altura do
número 1677, no Jardim
Paulista I.

Nº295/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de um sarjetão
na Rua Jaçanã, imedia-
ções do número 1374, na
Cohab Dercílio Joaquim de
Carvalho.

Nº399/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de um sarjetão
na Rua 10 esquina com a
Rua Salvador.

Nº400/2002 - Que solicita do Executivo a
realização de completa lim-
peza nas ruas, guias e sar-
jetas do Jardim Santo Ex-
pedito.

Nº405/2002 - Que  solicita do Executivo a
realização de completa lim-
peza na Rua Campo Gran-
de, no trecho entre o nú-
mero 545, residência do
cidadão Célio Aparecido
Cruz até a porta de entra-
da do CAIC.

Nº406/2002 - Que solicita do Executivo



junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito, a implan-
tação de um obstáculo re-
dutor de velocidade (que-
bra-molas) transversal na
Rua Cauã, nº1835, na
Cohab Roque Viola, de-
fronte a residência do cida-
dão José Moraes.

Nº407/2002 - Que solicita do Executivo
estudos visando a elabora-
ção de um projeto de lei
objetivando regulamentar o
armazenamento de recipi-
entes transportáveis de
gás liquefeito de petróleo -
GLP, estabelecendo nor-
mas rígidas de segurança,
conforme minuta de
anteprojeto de lei anexo à
Indicação, encaminhado
pelo Comando do Corpo
de Bombeiros de Jales.

Nº449/2002 - Que solicita do Executivo
junto à Telefônica a implan-
tação de um telefone públi-
co (orelhão) no Ponto de
Táxi nº04, localizado na
Avenida João Amadeu, de-
fronte ao Posto Pupim.

REQUERIMENTO

Nº083/2002 - Que requer do Executivo
junto aos órgãos compe-
tentes do Governo do Es-
tado de São Paulo, a trans-
ferência de posse, por ces-
são gratuita, à Prefeitura
Municipal de Jales, da área
pertencente ao DER, de
aproximadamente 1200
metros da SP-561, entre a
SP-320 e a Cohab JACB,
no perímetro urbano da ci-
dade.

MOÇÕES

Aplausos nº05/2002 - Aos Dirigentes da
Liga Araraquarense da
Cancão Popular Japone-
sa, Associação Cultural e
Esportiva Nipo Jalesense
e Departamento de
Karaokê de Jales, pelo
sucesso do 3º Heisei
Kayou Taikai.

Aplausos nº16/2002 - Á Igreja Adventista
da Promessa de Jales,
pela organização e realiza-
ção da 1ª ACAP - Ação Co-
munitária Adventista da
Promessa.

Pesar nº033/2002 - Pelo falecimento de
Maria Pereira da Silva.

Aplausos nº035/2002 - Aos Diretores e
Membros do Conselho

Municipal de Defesa do
Meio Ambiente, pelo êxito
e o brilhantismo da cerimô-
nia de lançamento do Pro-
jeto Ipê, realizada no dia
13 de novembro.

Aplausos nº036/2002 - À Diretora, Pro-
fessores e Alunos da Es-
cola Municipal “Professo-
ra Jacira de Carvalho Sil-
va”, pela brilhante apre-
sentação do Coral deste
estabelecimento de ensi-
no, durante a cerimônia de
lançamento do Projeto Ipê.

Apoio nº037/2002 - Ao Excelentíssimo
Senhor Vanderlei Macris,
Deputado Estadual, pela
Emenda 1850, que trans-
fere verbas para a Secre-
taria do Meio Ambiente, vi-
sando o reflorestamento
de 1.542,56 hectares, atra-
vés da plantação de pinus,
em 12 municípios do Es-
tado de São Paulo.
- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

EMENDAS ÀS DIRETRIZES ORÇA-
MENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE
2003

Aditiva nº36/2002 - Implantação de
Agrovila.

Aditiva nº37/2002 - Realização de casa-
mento comunitário.

Aditiva nº38/2002 - Construção de abri-
gos para passageiros.

EMENDA AO ORÇAMENT O PARA O
EXERCÍCIO DE 2003

Aditiva nº88/2002 - Aumento da dotação
orçamentária destinada ao
Corpo de Bombeiros.

PROJETOS

P.L. nº73/2002 - Que declara de Utilidade
Pública a Associação do
Centro de Educação Físi-
ca, Esportes e Lazer.

     Autógrafo nº70/2002
 Lei nº2.694/2002

P.D.L. nº13/2002 - Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Excelentíssimo Senhor
Edson Aparecido e dá ou-
tras providências.

   Decreto Legislativo nº161/
2002

- Subscrito pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

ENG. JOSÉ EDUARDO PINHEIRO
CANDEO

INDICAÇÕES

Nº011/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de guias, sar-
jetas e a construção de um
escoadouro de águas plu-
viais (boca de lobo) na Rua
Bom Pastor, defronte ao
número 1856.

Nº012/2002 - Que solicita do Executivo a
organização e realização
de um concurso público
para professores na Rede
Municipal de Ensino.

Nº061/2002 - Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a colo-
cação de uma luminária no
poste existente na Rua
Venezuela, nº3567, no Jar-
dim Santo Expedito.

Nº062/2002 - Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a colo-
cação de uma luminária no
poste existente na Rua
Peru, nº3205, no Jardim
Santo Expedito.

Nº065/2002 - Que solicita do Executivo a
religação do sistema de ilu-
minação pública (inclusive
painel luminoso) do trevo
de acesso ao Conjunto
Habitacional JACB.

Nº066/2002 - Que solicita do Executivo a
realização de completa lim-
peza, assim como a colo-
cação de cerca na calça-
da da Rua João Pessoa,
no Conjunto Habitacional
JACB.

Nº093/2002 - Que solicita do Executivo a
instalação de um telefone
público (orelhão) na Estra-
da Municipal do Córrego
da Roça (JAL-250), em
frente ao Restaurante “Fo-
gão de Lenha da Tia”.

Nº132/2002 - Que solicita do Executivo a
colocação de pelo menos
seis postes com luminári-
as no Cemitério Municipal.



—  17  —

Nº133/2002 - Que solicita do Executivo a
colocação de duas luminá-
rias nos postes existentes
na Rua Flórida, imediações
do número 66, residência
do Senhor Jesuel Pires de
Souza, no Jardim Estados
Unidos.

Nº151/2002 - Que solicita do Executivo a
instalação de um obstácu-
lo redutor de velocidade
(quebra-molas) nos fundos
do salão Caypirão e o
recapeamento asfáltico na
Rua José Evaristo
Scaramuza.

Nº208/2002 - Que solicita do Executivo a
realização de obras visan-
do o levantamento do nível
das guias e sarjetas na
Rua Rubião Meira, esqui-
na com a Rua Arujá, no
Conjunto Habitacional Ro-
que Viola.

Nº221/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de um abrigo
para passageiros de ôni-
bus na altura da Rua 14,
ao lado da via marginal
duplicada da SP-320, no
Jardim São Gabriel.

Nº239/2002 - Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a exten-
são da rede de energia
elétrica, com a colocação
de um poste, na Rua João
Batista de Melo, em frente
ao número 3294, na Vila
Nossa Senhora Aparecida,
fundo com a Chácara 13.

Nº261/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de uma quadra
de areia no Centro Comu-
nitário do Conjunto
Habitacional Roque Viola.

Nº305/2002 - Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a colo-
cação de uma luminária no
poste existente na Rua
São Luiz, imediações do
número 872, na Vila Talma.

Nº308/2002 - Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a colo-
cação de luminárias nos
pontos escuros da via mar-
ginal Izaura Bhert
Venturini, no trecho entre a
Avenida João Amadeu e a
Avenida Cruzeiro do Sul.

Nº367/2002 - Que solicita do Executivo o
encaminhamento para a
Câmara Municipal de Pro-
jeto de Lei que garanta um
espaço permanente gratui-
to no recinto do Parque de
Exposições “Juvenal
Giraldelli” durante a reali-
zação das FACIPs e outras
promoções oficiais à Asso-
ciação dos Artesãos de

Jales.
Nº404/2002 - Que solicita do Executivo

providências junto a Secre-
taria Municipal de Saúde
para a elaboração de lau-
do técnico para detectar e
classificar o grau de insa-
lubridade a que estão sub-
metidos os agentes comu-
nitários de saúde do Pro-
grama de Saúde da Famí-
lia de nosso Município.

Nº427/2002 - Que solicita do Executivo
seja disponibilizada junto
ao Destacamento do Cor-
po de Bombeiros de Jales
uma ambulância para aten-
dimento emergencial à po-
pulação.

REQUERIMENTOS

Nº034/2002 - Que requer do Executivo in-
formações sobre quem é o
responsável pelo Aeropor-
to Municipal e se as suas
instalações são de uso ex-
clusivo do Aeroclube de
Jales.

Nº052/2002 - Que requer do Executivo in-
formações sobre quais são
os aparelhos médico hos-
pitalares pertencentes à
Prefeitura Municipal de
Jales que estão colocados
à disposição da Santa
Casa de Misericórdia de
Jales para serem utilizados
no atendimento à nossa
população.

Nº065/2002 - Que requer do Executivo o
envio à Câmara Municipal
de cópia da documentação
legal da cessão ou permis-
são de uso pela Prefeitura
Municipal das dependênci-
as do Aeroporto de Jales
para empresa particular.

Nº084/2002 - Que requer da Coordena-
dora do PROCON de
Jales, informações sobre
quantas pessoas foram
atendidas pela referida en-
tidade nos meses de janei-
ro a dezembro/2002 e
quais os nomes e os ende-
reços das pessoas atendi-
das neste período.

Nº092/2002 - Que requer do Executivo in-
formações sobre o mon-
tante atual da dívida da
Prefeitura para com a
SABESP, especificando o
histórico de tal dívida.

Nº93/2002  -  Que requer do Executivo in-
formações sobre o valor
total do repasse feito pela
Prefeitura Municipal ao
IPASM, referente à parte
da Municipalidade e do

Servidor no presente exer-
cício; sobre o montante
que deveria ter sido repas-
sado ao IPASM pela Pre-
feitura durante o período
de 1997/2001, da parte da
municipalidade e do servi-
dor e sobre o valor total da
dívida com o Instituto es-
pecificando o histórico da
referida dívida.

Nº111/2002 - Que requer do Executivo,
informações sobre quantos
projetos habitacionais fo-
ram implantados pela atual
administração municipal
com recursos próprios; se
existe algum projeto
habitacional a ser executa-
do pela atual administra-
ção municipal com verbas
próprias e quanto custa
mensalmente a manuten-
ção da Secretaria de Habi-
tação, incluindo os salári-
os de seus servidores.

MOÇÕES

Aplausos nº29/2002 - Ao Ilustríssimo Se-
nhor Manoel Outumuro,
Diretor Proprietário do Fri-
gorífico Jales, pelo apoio
dado aos moradores dos
bairros Jardim São Gabriel,
Vila União e Jardim Muni-
cipal, possibilitando a rea-
lização da festa do Dia das
Crianças

- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

Aplausos nº30/2002 - Ao Ilustríssimo Se-
nhor Milton Aranda, pelo
trabalho realizado na orga-
nização e promoção das
festividades do Dia da Cri-
ança.

- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

EMENDA ÀS DIRETRIZES ORÇAMEN-
TÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2003

Aditiva nº41/2002 - Construção  de  pas-
sagem na Rua Jaçanã.

EMENDAS AO ORÇAMENT O PARA O
EXERCÍCIO DE 2003

Aditiva nº65/2002 - Aumento da dotação
orçamentária destinada à
Assistência Social - Insti-
tuições Privadas sem fins
lucrativos.

Aditiva nº89/2002 - Destinação de dota-
ção orçamentária para o
Ensino Profissionalizante.



PROJETOS

P.L. nº54/2002 - Que proíbe o tabagismo
nos locais que especifica e
dá outras providências.

 Autógrafo nº51/2002
Lei nº2.681/2002

P.L. nº55/2002 - Que dispõe sobre
obrigatoriedade de
benfeitorias em
loteamentos e
desmembramentos.  - Ar-
quivado por constar lei
com mesmo teor.

LEOMI CLÓVIS NILSEN VIOLA

INDICAÇÕES

Nº018/2002 - Que solicita do Executivo a
realização de obras de re-
cuperação da pavimenta-
ção asfáltica da Avenida
Maria Jalles.

Nº019/2002 - Que solicita do Executivo a
abertura de via pública,
com a colocação de
galeriais pluviais, na Ave-
nida Maria Jalles, no cru-
zamento com as Ruas
Aracruz e 15 de Novembro.

Nº047/2002 - Que solicita do Executivo a
aquisição e doação de um
vídeo cassete à Polícia Flo-
restal de Jales.

Nº048/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de um obstá-
culo redutor de velocidade
na Rua Cinturão Verde, al-
tura do número 3309.

Nº087/2002 - Que solicita do Executivo o
recapeamento asfáltico da
Rua Braz Polízio, no Jar-
dim Oiti.

Nº088/2002 - Que solicita do Executivo a
regularização de uma área
existente no Jardim Santo
Expedito, com a abertura
de uma rua, na antiga fai-
xa de servidão da CESP,
onde estava implantada a
linha de alta tensão.

Nº089/2002 - Que solicita do Executivo a
execução de obras de re-

cuperação de guias e sar-
jetas na Rua Itapura, esqui-
na com a Rua dos
Guatambus.

Nº108/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
pública na Rua Salvador,
no Residencial Maria
Silveira.

Nº109/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
pública na Rua da
Fraternidade, no
Residencial Maria Silveira.

Nº110/2002 - Que solicita do Executivo o
recapeamento da Avenida
Guilherme Soncini, defron-
te ao recinto do Parque de
Exposições “Juvenal
Giraldelli”.

Nº128/2002 - Que solicita do Executivo o
envio à Câmara Municipal
de Projeto de Lei que dis-
ponha sobre a instituição
do Programa Municipal de
Combate à Dengue, con-
forme anteprojeto anexo à
Indicação.

Nº150/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de um abrigo
de passageiros na Avenida
Marginal à SP/320, no Jar-
dim São Gabriel.

Nº173/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito providênci-
as para a devida sinaliza-
ção do estacionamento de
veículos existente no final
da Rua 10, confluência
com a Avenida Jânio Qua-
dros, implantando sinaliza-
ção vertical da mesma for-
ma como foi feito na Rua
15, esquinas com as Ruas
10 e 12.

Nº176/2002 - Que solicita do Executivo a
substituição e ampliação
da cobertura do abrigo de
passageiros localizado na
Praça da Catedral.

Nº177/2002 - Que solicita do Executivo,
visando melhorar as con-
dições de funcionamento
do Comboio, adquirir ou
locar prédio localizado na
Rua 2, esquina com a Rua
21, adptando-o de forma a
abrigar empresas que ve-
nham gerar empregos e
adquirir ou locar terreno
abandonado localizado em
anexo para a criação de
bolsão de estacionamento
para feirantes e consumi-
dores.

Nº178/2002 - Que solicita do Executivo
seja oferecido transporte
coletivo gratuito aos mora-
dores dos bairros Jardim

Arapuã, Cohab Arapuã e
dos Conjuntos
Habitacionais JACB e
JACB II e bairros adjacen-
tes, aos sábados, para que
possam se locomover até
o Comboio de Jales.

Nº184/2002 - Que solicita do Executivo a
aquisição ou locação de
um imóvel abandonado lo-
calizado na Rua 14, esqui-
na com a Rua 3, próximo à
Santa Casa de Misericór-
dia, objetivando a criação
no mesmo de um bolsão
para estacionamento de
veículos.

Nº207/2002 - Que solicita do Executivo
providências junto à
FERROBAN, para que seja
demolida com a maior ur-
gência possível a caixa
d´água desativada existen-
te no pátio da estação fer-
roviária de Jales.

Nº226/2002 - Que solicita do Executivo a
instalação de placas de si-
nalização vertical
indicativas de nomes de
vias públicas na parte da
área central da cidade lo-
calizada entre as Ruas 1,
3, 5, 7, 9 e 11 e as Ruas
14, 16, 18, 20, 22 e 24,
totalizando 24 placas.

Nº227/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de pavimenta-
ção asfáltica em pequenos
trechos de 100 a 200 me-
tros de extensão, ainda
não asfaltados: parte final
da Rua 14; parte final da
Rua 16; Rua Ângelo
Scaramuza; Rua do Bos-
que; final da Rua 15; Rua
João Cardoso da Silva;
Rua Graciliano Ramos;
Rua Francisco Parra e Rua
Santa Izabel.

Nº260/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
pública na via marginal da
Rodovia Euclides da Cu-
nha, no trecho entre a Ave-
nida João Amadeu e a Ave-
nida Nações Unidas.

Nº279/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito, a implan-
tação de sinalização verti-
cal com a proibição de pa-
rar e estacionar no trecho
da Avenida João Amadeu,
nas imediações do
pontilhão da ferrovia, faci-
litando contorno para
adentrar a Rua 15.

Nº280/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito, a implan-
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tação de mão única de
direção na Rua 1, no tre-
cho entre a Avenida João
Amadeu e a Rua 16.

Nº281/2002 - Que solicita do Executivo
seja tapado um enorme bu-
raco existente na Rua
Goiás, altura do número
4064, no Jardim Estados
Unidos.

Nº313/2002 - Que solicita do Executivo a
realização de uma opera-
ção tapa-buracos na Rua
Campo Grande, esquina
com a Rua Antônio Vieira,
no Conjunto Habitacional
JACB II.

Nº328/2002 - Que solicita do Executivo a
recuperação dos mata-bur-
ros existentes na Estrada
Municipal do Córrego do
Quebra-Cabaça.

Nº333/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito, a coloca-
ção de uma placa com a
denominação “Bairro Rural
do Quebra Cabaça I” na
Rodovia Dr. Euphly Jalles,
que liga Jales a São Fran-
cisco-Palmeira D´Oeste-
Marinópolis-Aparecida
D´Oeste, na entrada da via
de acesso ao referido bair-
ro rural.

Nº334/2002 - Que solicita do Executivo o
cascalhamento da estrada
municipal que liga a cabe-
ceira do Córrego da Roça
à Rodovia Eliezer
Montenegro Magalhães.

Nº339/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de alambrado
de segurança no muro
existente entre a Escola
Municipal “Maria Olympia”
e o Estádio Municipal
“Roberto Valle Rollemberg”.

Nº341/2002 - Que solicita do Executivo a
execução de obras de res-
tauração na ponte de ma-
deira por sobre o Córrego
do Tamboril, localizada na
Estrada Municipal que dá
acesso à Escola Agrícola.

Nº350/2002 - Que solicita do Executivo a
execução de reparos no
sarjetão localizado na Rua
Maranhão, esquina com a
Rua Goiás, no Jardim Es-
tados Unidos.

Nº375/2002 - Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a insta-
lação de três luminárias na
Avenida Maestro Erlon
Chaves, imediações do
Supermercado Proença.

Nº408/2002 - Que solicita do Executivo
providências junto ao DER
e a Constueste, a execu-

ção de obras de contenção
de erosão no trecho por
sobre o Córrego do Tam-
boril, imediações do Par-
que das Flores, cujos bar-
rancos estão completa-
mente erodidos.

Nº409/2002 - Que solicita do Executivo
sejam procedidos reparos
no sarjetão localizado na
Rua Maestro Erlon Cha-
ves, no cruzamento com a
Avenida João Amadeu, de-
fronte ao Supermercado
Proença.

Nº410/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito a implanta-
ção de sinalização de ad-
vertência “Pare” no leito
carroçável da Rua 1, esqui-
na com a Avenida João
Amadeu, proximidades da
Santa Casa de Misericór-
dia.

Nº433/2002 - Que solicita do Executivo
junto a FERROBAN, a de-
molição da caixa d´água
desativada existente no
pátio da estação ferroviá-
ria de Jales, reiterando pe-
dido já apresentado ante-
riormente.

Nº443/2002 - Que solicita do Executivo a
realização de obras de re-
cuperação da pavimenta-
ção asfáltica na Rua das
Embuias e na Rua dos
Tamboris, nos trechos lo-
calizados  no Residencial
Maria Silveira.

Nº465/2002 - Que solicita do Executivo a
colocação de placa de si-
nalização vertical de proi-
bido retornar no cruzamen-
to da Avenida João
Amadeu com a Rua 7.

REQUERIMENTOS

Nº04/2002 -  Que requer do Executivo
várias informações sobre
gastos e medidas de com-
bate à dengue no Municí-
pio de Jales.

Nº38/2002 -  Que requer do Executivo in-
formações sobre o motivo
da mudança da realização
do Campeonato de Chur-
rasco da Avenida Francis-
co Jalles para a Avenida
José Rodrigues e sugere,
caso não seja possível o
retorno do campeonato
para a Avenida Francisco
Jalles, que o mesmo seja
levado para a Avenida Ro-
que Viola, imediações do
recinto do Parque de Ex-

posições Juvenal Giraldelli.
Nº50/2002 -   Que requer seja oficiado

aos Ilustríssimos Senhores
Luiz Carlos Gonzaga, Pre-
sidente da Associação Co-
mercial e Industrial de
Jales e Jaime de Barros,
Diretor do Serviço Central
de Proteção ao Crédito de
Jales, manifestando total
apoio do Poder Legislativo
à Campanha de Valoriza-
ção do Cheque promovida
pelas referidas entidades
com a participação de to-
dos os seus associados e
da nossa comunidade.

Nº64/2002 -   Que requer do Executivo in-
formações sobre os moti-
vos pelos quais até a pre-
sente data, o mesmo não
instalou placas de adver-
tência sobre o perigo de
afogamento na represa do
Centro de Lazer do Traba-
lhador, proibindo a sua uti-
lização para a prática de
banho e natação e quando
pretende colocar tais pla-
cas de advertência.

Nº112/2002 - Que requer do Executivo in-
formações sobre a existên-
cia de algum projeto da
Prefeitura Municipal de
Jales no sentido de dotar
o Município de condições
adequadas para a realiza-
ção de autópsias e em
caso afirmativo, quando tal
projeto será executado e
colocado à disposição da
população.

MOÇÕES

Pesar nº03/2002 - Pelo falecimento do
Padre Renato Alves Ara-
nha.

- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

Aplausos nº18/2002 - À Escola Estadual
Dr. Euphly Jalles, na pes-
soa do seu Vice-Diretor,
Prof. Antônio Mendes
Dias, pela cessão de es-
paço físico do estabeleci-
mento de ensino, principal-
mente a sua quadra
poliesportiva, ao CCI -
Centro de Convivência do
Idoso de Jales.

Pesar nº34/2002 - Pelo falecimento da
Senhora Eileris de Nardo
Vanni.

EMENDA AO ORÇAMENT O PARA O



EXERCÍCIO DE 2003

Modificativa nº58/2002 - Redução para o
limite de 15% (quinze por
cento) do orçamento da
despesa para a abertura
de créditos adicionais su-
plementares.

PROJETOS

P.L. nº03/2002 - Que dispõe sobre a insti-
tuição do Programa Muni-
cipal de Combate e Pre-
venção à Dengue e dá ou-
tras providências.

- Encaminhado ao Execu-
tivo como Anteprojeto.

Substitutivo ao Projeto de Resolução
nº03/2002 - Que regula-
menta o uso dos veículos
oficiais da Câmara Muni-
cipal de Jales.

 - Resolução nº03/2002

PROF. LUIS ESPECIATO
(de 17/11 a 16/12/2002)

INDICAÇÃO

Nº466/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de um abrigo
para embarque e desem-
barque de pacientes, de-
fronte o Pronto Socorro
Municipal.

REQUERIMENTOS

Nº100/2002 - Que requer do Ilustríssimo
Senhor Doutor Tisuyoshi
Yamashita, Digníssimo
Diretor do DECAM - De-
partamento de Convênio e
Assistência Médico
Ambulatorial do IAMSPE,
a instalação de um
CEAMA - Centro de Aten-
dimento Médico
Ambulatorial em Jales.

Nº101/2002 - Que requer do Executivo in-

formações sobre os moti-
vos da não implantação do
Orçamento Participativo
na Prefeitura Municipal,
conforme prometido pelos
atuais administradores na
campanha de 2000; Se
existe por parte da atual
administração a intenção
de implantar tal projeto e
em caso afirmativo requer
seja formada uma comis-
são com a finalidade de
organizar atividades que
permitam a participação
popular e a efetiva implan-
tação do referido projeto.

Nº104/2002 - Que requer do Ilustríssimo
Senhor Dr. Belarmino Ba-
tista Neto, Diretor do Pron-
to Socorro Municipal de
Jales, informações sobre a
existência no Pronto So-
corro Municipal de Jales de
aparelhos e equipamentos
para atendimento aos pa-
cientes que estão sendo
utilizados fora de seus fins
específicos e em caso afir-
mativo, por que razão tais
aparelhos e equipamentos
estão sendo utilizados
dessa maneira.

Nº106/2002 - Que requer do Executivo in-
formações sobre a razão
social e o número do CNPJ
da firma proprietária do
Hotel Grandes Lagos; so-
bre o responsável  por tal
firma; sobre o alvará de
funcionamento e sua data
de expedição; sobre se o
projeto arquitetônico foi
aprovado pelo DVOP e se
foi expedido habite-se pela
Prefeitura Municipal.

     - Subscrito pelo Vereador
Eng. José Eduardo Pi-
nheiro Candeo

MARCELO ANT ONIO BERTI
CAPARROZ

INDICAÇÕES

Nº055/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de um
“bolsão” para estaciona-
mento de veículos na Pra-
ça “João Mariano de
Freitas” (Praça do Jacaré)
em frente ao Bradesco.

Nº056/2002 - Que solicita do Executivo a
abertura no canteiro cen-
tral da Avenida Francisco
Jalles, em frente ao portão
principal de entrada para o
Hospital da Unimed, em
construção.

Nº057/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de uma pista
para caminhadas na Ave-
nida João Amadeu, senti-
do centro/Jales Clube.

Nº058/2002 - Que solicita do Executivo a
realização de completa re-
forma no Aeroporto Muni-
cipal de Jales.

Nº059/2002 - Que solicita do Executivo
junto a Secretaria Munici-
pal de Esportes a constru-
ção de campos de futebol
em todos os bairros da ci-
dade que ainda não con-
tem com tal benfeitoria.

Nº060/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de uma pista
para realização da Prova
do Laço no recinto do Par-
que de Exposições
“Juvenal Giraldelli”.

Nº076/2002 - Que solicita do Executivo
providências para que seja
murado e calçado o terre-
no localizado na Avenida
João Amadeu, defronte ao
Posto BR.

Nº082/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
pública e arborização na
Avenida Roque Viola.

Nº083/2002 - Que solicita do Executivo a
realização de completa lim-
peza nos canteiros da Ave-
nida Antônio Pavan, no
Conjunto Habitacional
Dercílio Joaquim de Carva-
lho.

Nº084/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de obstáculos
redutores de velocidade
(quebra-molas) na Avenida
da Integração, nos locais
adequados.

Nº085/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de canteiros
nos espaços disponíveis
existentes nas entradas do
pontilhão sobre a SP/320,
que dá acesso ao Jardim
Arapuã, Cohab JACB e
Rodovia Jarbas Moraes
(Jales/Santa Albertina).
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Nº086/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de sarjetas no
trevo da Avenida Paulo
Marcondes com a Rodovia
Euphly Jalles, proximida-
des da Empresa Fuga
Couros.

Nº215/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito a implanta-
ção de mão dupla de
direção no trecho da Via
marginal Airton Senna da
Silva, entre a Avenida João
Amadeu e a Avenida Na-
ções Unidas.

Nº216/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao setor competente
do Governo Estadual, a
construção de passarelas
para pedestres por sobre
o trecho duplicado da Ro-
dovia SP-320.

Nº217/2002 - Que solicita do Executivo a
execução de serviços de
jardinagem nos canteiros
existentes nas rotatórias
de acesso ao Conjunto
Habitacional do Jardim
Arapuã.

Nº218/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de
recapeamento asfáltico na
Rua 17, entre as Ruas 6 e
8.

Nº219/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito a implanta-
ção de um obstáculo redu-
tor de velocidade  na Ave-
nida Brasília, entrada do
Conjunto Habitacional
JACB.

Nº220/2002 - Que solicita do Executivo a
reforma total da arquiban-
cada de madeira do Está-
dio Municipal.

Nº233/2002 - Que solicita do Executivo a
colocação de ventiladores
no Pronto Socorro Munici-
pal, principalmente na sala
onde os pacientes ficam
em observação.

Nº245/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de obstáculo
redutor de velocidade na
Rua Plácido Limeira de
Souza, em frente ao núme-
ro 1613.

Nº246/2002 - Que solicita do Executivo
providências para o
desentupimento da galeria
pluvial localizada na Rua
14 Bis, próxima ao Frigorí-
fico Jales.

Nº247/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de uma creche
no Jardim Municipal.

Nº248/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de uma praça

pública em terreno baldio
localizado no Jardim Mu-
nicipal.

Nº249/2002 - Que solicita do Executivo o
plantio de grama e a colo-
cação de traves no local
reservado para a constru-
ção do campo de futebol
do Jardim Municipal.

Nº267/2002 - Que solicita do Executivo a
realização de obras
objetivando melhorar as
condições de uso do cam-
po de futebol da Vila
União, procedendo-se re-
paros nos seus vestiários,
colocação de terra e gra-
ma no gramado e a cons-
trução de alambrados.

Nº268/2002 - Que solicita do Executivo
providências para que seja
feita uma ligação de água
na Praça do Jardim
Arapuã.

Nº269/2002 -  Que solicita do Executivo a
designação de mais
varredores para as ruas do
Jardim Arapuã.

Nº318/2002 -  Que solicita do Executivo a
designação de um servidor
público para desempenhar
as funções de zelador no
Bosque Municipal.

Nº319/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito, o rebaixa-
mento das guias e sarje-
tas da Rua 7, entre a Rua
6 e Rua 8, ao lado do Cen-
tro Cultural “Dr. Edílio
Ridolfo”, objetivando dotar
a área central da cidade de
mais um bolsão de estaci-
onamento de veículos.

Nº320/2002 - Que solicita do Executivo a
execução de obras de gui-
as e sarjetas e a implanta-
ção de iluminação pública
e ajardinamento no trevo
da Avenida Paulo
Marcondes com a Rodovia
Dr. Euphly Jalles, saída
para Dirce Reis, São Fran-
cisco e Palmeira D´Oeste.

Nº321/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de uma resi-
dência para abrigar uma
zeladoria permanente no
CAIC.

Nº322/2002 - Que solicita do Executivo a
realização de completa
limpeza na Avenida José
Rodrigues, no Jardim do
Bosque, bem  como a im-
plantação de um projeto de
arborização e de jardina-
gem.

Nº338/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito, a recupe-

ração do redutor de velo-
cidade de veículos (tarta-
ruga) existente na Avenida
da Integração, imediações
do Pronto Socorro Munici-
pal.

Nº370/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de um
pontilhão sobre os trilhos
da ferrovia na Avenida
Jânio Quadros, altura da
Rua 02, onde existem dois
amplos terrenos que pode-
rão ser utilizados na im-
plantação da citada obra.

Nº372/2002 - Que solicita do Executivo a
colocação de uma tela de
proteção junto a entrada
da galeria pluvial (boca de
lobo) existente na esquina
da Rua Lisboa, próxima à
Lanchonete Malibu e o
Diretório Acadêmico da
FAI de Jales.

Nº376/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de um sarjetão
na Avenida João Amadeu,
3151.

Nº450/2002 - Que solicita do Executivo
seja aterrada a enorme
vala existente no inicio da
Avenida Brasília, na
Cohab JACB I, sob a linha
de alta tensão da Elektro.

REQUERIMENTOS

Nº012/2002 - Que requer do Executivo
junto ao Departamento
Jurídico da Prefeitura, in-
formações sobre a situa-
ção da documentação le-
gal do loteamento onde
está implantado o Jardim
Municipal.

Nº042/2002 - Que requer do Executivo
várias informações a refor-
ma nos logradouros es-
portivos da cidade para a
realização dos 46º Jogos
Regionais, bem como so-
bre os recursos financei-
ros para tais reformas.

Nº062/2002 - Que requer do Executivo in-
formações sobre os moti-
vos pelos quais até a pre-
sente data a empresa Gil-
berto Zavanella ME ainda
não deu início às obras da
Central de Recolhimento
de Embalagens de
Agrotóxicos de Jales.

MOÇÃO

Aplausos nº07/2002 - Aos Dirigentes e
Membros da Congrega-
ção Cristã no Brasil, pela
construção e inauguração



do seu novo e majestoso
templo, localizado na Ave-
nida Francisco Jalles.

RIVELINO RODRIGUES

INDICAÇÕES

Nº024/2002 -  Que solicita do Executivo e
do Secretário de Obras a
instalação de galerias plu-
viais na Avenida Antônio
Pavam; a instalação de
guias e sarjetas nos tre-
chos em que inexistem tal
infraestrutura na Avenida
Antônio Pavam e suas tra-
vessas: Ruas Luís
Casteletti, João Alves
Canuto e Avenida Roma-
no Bigoto, bem como a
pavimentação asfáltica
das referidas vias públi-
cas.

Nº025/2002 -  Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras a instalação de
sarjetões  na Rua Bandei-
rantes, nos cruzamentos
com as Ruas Lisboa, Bél-
gica, Inglaterra e Itália, no
Jardim Europa, bem como
a recuperação da pavi-
mentação asfáltica em tais
locais.

Nº026/2002 -  Que solicita do Executivo,
do Secretário Municipal de
Obras e do Conselho Mu-
nicipal de Trânsito a cons-
trução de muretas de
proteção e a instalação de
“guarda-corpos” em toda a
extensão e travessas da
Avenida Maria Jalles, do
cruzamento da Rua Um
até o cruzamento com a
Rua Dez.

Nº027/2002 -  Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras a construção de
canaletas de escoamento
de água em toda a exten-
são confrontante nos fun-
dos com os imóveis

lindeiros à Marginal Airton
Senna da Silva, do trecho
correspondente ao trevo
de acesso do Jd. Arapuã
até à frente da Algodoeira
Taji, bem como o calça-
mento para trânsito de
pedestres às margens da
referida via.

Nº033/2002 -  Que solicita do Executivo e
dos Secretários de Obras
e Planejamento a constru-
ção de um abrigo com co-
bertura que sirva de pon-
to de tomada de ônibus
para os universitários na
Praça Dr. Euphly Jalles, na
Av. João Amadeu, bem
como a instalação de as-
sentos no referido abrigo.

Nº034/2002 -   Que solicita do Executivo
e dos Secretários Munici-
pais de Obras, Agricultura
e de Esportes, Cultura e
Lazer a realização de
obras de reconstrução do
Centro Comunitário do
Bairro da Barra Bonita,
bem como a reforma e
adequação da escola e a
construção de vestiários e
sanitários naquela praça
de esportes.

Nº035/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Conselho Municipal
de Trânsito a instalação de
placas indicativas e inscri-
ção na pavimentação
asfáltica alertando sobre a
depressão existente na
Avenida Salustiano
Pupim, esquina com a
Rua Fraternidade, bem
como a pintura total da de-
pressão com tinta refletiva;
pintura da pavimentação
asfáltica e colocação de
placas indicando área es-
colar no cruzamento das
Avenidas Paulo
Marcondes, José
Rodrigues e Guilherme
Soncini e Rua Nova York,
próximo à escola munici-
pal; pintura da pavimenta-
ção asfáltica e a instalação
de placas indicativas
alertando sobre a existên-
cia de depressão na pavi-
mentação asfáltica na Rua
Benedito Artur Peresi, no
Jardim Guarani.

Nº036/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Obras a instalação de
iluminação pública ao lon-
go da Marginal Airton
Senna da Silva, da Rua
Idair Lopes, da Avenida
Maria Jalles e a instalação

de dois pontos de ilumina-
ção defronte ao campus
das Faculdades Integra-
das de Jales.

Nº037/2002 -   Que solicita do Executivo
e dos Secretários Munici-
pais de Obras e Saúde
promoverem a adequada
limpeza pública da Aveni-
da Lima Barreto, da Rua
das Palmeiras, da Rua
Idair Lopes, da Rua
Dezenove e da Avenida
Salustiano Pupim, bem
como a colocação de ca-
çambas de lixo removíveis
em três pontos da Aveni-
da Lima Barreto e uma na
Rua das Palmeiras, na
Rua Idair Lopes, na Rua
Dezenove e na Avenida
Salustiano Pupim.

Nº038/2002 - Que solicita do Executivo,
do Secretário Municipal de
Obras e do Conselho Mu-
nicipal de Trânsito a aber-
tura do canteiro central da
Avenida Alfonso Rossafa
Molina, no trecho entre a
Avenida João Amadeu e a
Rua 14 e outra abertura na
Avenida Arapuã, no trecho
entre as Ruas Argentina e
Venezuela, no Jd. Santo
Expedito.

Nº039/2002 -   Que solicita do Executivo
e dos Secretários Munici-
pais de Obras e Esportes,
a construção de uma qua-
dra de areia nas depen-
dências da Escola Agríco-
la de Jales, bem como o
fornecimento de vários
itens necessários à práti-
ca de vôlei e futebol de
areia.

Nº068/2002 - Que solicita do Secretário
Municipal de Habitação
providenciar estudos para
a implantação de constru-
ção de casas populares,
tendo substituídas às for-
mas convencionais pelas
de estrutura metálica, bem
como a implantação de um
novo projeto em forma de
mutirão para edificação de
moradias em área próxima
ao Jardim Municipal.

Nº069/2002 -   Que solicita do Executivo
e dos Secretários de
Obras e Planejamento, o
asfaltamento da Rua 15,
entre a Rua Vicente
Leporace e Avenida da
Integração; da Rua São
Sebastião; da Rua Pedro
Dutra da Silva, entre as
Ruas Santa Teresa e Re-
líquias de Miranda e do
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prolongamento da Aveni-
da Lima Barreto, no Jar-
dim Arapuã, bem como a
instalação de iluminação
pública em alguns pontos
escuros das localidades
citadas.

Nº070/2002 -   Que solicita do Executivo
e dos Secretários Munici-
pais de Obras e
Planejamento, a instala-
ção de galerias pluviais,
guias e sarjetas nos tre-
chos em que inexiste tal
infraestrutura na Avenida
Eng. Euphly Jalles e suas
travessas, no Jardim Es-
tados Unidos e no prolon-
gamento da Rua
Dezenove, no Jardim São
Judas Tadeu, assim como
a pavimentação asfáltica e
a iluminação pública des-
tas vias referidas.

Nº071/2002 - Que solicita do Executivo,
do Conselho Municipal de
Trânsito e do Secretário
Municipal de
Planejamento, a realiza-
ção de inscrições na pavi-
mentação asfáltica dos si-
nais de alerta aos motoris-
tas e também as faixas de
pedestres nas proximida-
des das escolas de edu-
cação infantil EDEM, Ca-
minho Feliz e Escola Es-
tadual Juvenal Giraldelli,
bem como a instalação de
redutores de velocidade e
placas aéreas nas Ruas 6,
8 e Otávio Graziani, indi-
cando a proximidade das
escolas.

Nº094/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Planejamento promo-
verem a adequada limpe-
za de nosso município, a
correta fiscalização no in-
tuito de que os passeios
públicos sejam conserva-
dos por quem de direito
bem como o correto e efi-
caz cumprimento da Lei
Complementar nº40/95,
que estabelece o Código
de Posturas do Município.

Nº095/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Planejamento 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 a
correta limpeza,
arborização, conservação
e manutenção de todas as

Praças Públicas existen-
tes no Município de Jales.

Nº096/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Chefe de Gabinete da
Secretaria Municipal de
Obras, a construção de
muros laterais de divisa
em toda a extensão do ter-
reno pertencente ao Lar
Transitório São Francisco
de Assis, na confrontação
dos terrenos com frente
para as Ruas Paschoal
Bernardo e Magé, bem
como a conclusão das
obras de instalação de tu-
bulação de captação de
águas pluviais que corta o
terreno pertencente à re-
ferida instituição.

Nº097/2002 -   Que solicita do Executivo
o envio à Câmara Munici-
pal de Projeto de Lei au-
torizando a firmar convê-
nio com o Núcleo de For-
mação Profissional “Anísio
Martins Ferreira”, visando
a ampliação do espaço fí-
sico.

Nº098/2002 -   Que solicita do Executivo
o envio à Câmara Munici-
pal de Projeto de Lei au-
torizando a firmar convê-
nio com o “Albergue
Noturno de Jales”, visan-
do melhorias no atendi-
mento àqueles que bus-
cam abrigo em tal local.

Nº114/2002 -   Que solicita do Executivo
e das Secretarias de
Obras e Planejamento o
recapeamento da Rua
Amazonas, no Jardim Pa-
raíso; da Rua Nossa Se-
nhora das Graças, no tre-
cho do Jardim Paraíso e
Jardim Paulista; da Rua
Bahia, no Jardim Paulista
II e da Rua Iguaporé, no
Jardim São Judas Tadeu.

Nº115/2002 -   Que solicita do Executivo,
do Conselho Municipal de
Trânsito e da Secretaria
Municipal de
Planejamento, inscrições
na pavimentação asfáltica
dos sinais de alerta aos
motoristas e também fai-
xas de pedestres, bem
como a instalação de re-
dutores de velocidade e
placas aéreas nas Ruas
Nossa Senhora das Gra-
ças quase esquina com a
Rua São Bernardo, no Jd.
Paulista e na Rua
Iguaporé, nas proximida-
des da creche municipal e
no restante da sua exten-
são.

Nº116/2002 -   Que solicita do Executivo,
do Conselho Municipal de
Trânsito e da Secretaria
Municipal de Obras junto
ao DER, a construção de
pelo menos duas passare-
las para pedestres ao lon-
go da Rodovia Euclides da
Cunha, na interligação
com o Distrito Industrial II
e Jardim Santo Expedito.

Nº117/2002 -   Que solicita do Executivo
e das Secretarias Munici-
pais de Obras e
Planejamento o
recapeamento da Rua
Bom Pastor, no Jardim
Castelo, da Rua Plácido
Limeira de Souza, no Jar-
dim Municipal e das Ruas
Dirce Líbano dos Santos
e Joaquim Muniz Pereira,
no Jardim América.

Nº136/2002 -  Que solicita do Executivo,
do Presidente do Conse-
lho Municipal de Trânsito
e do Chefe de Gabinete da
Secretaria de Obras, a ins-
talação de redutores de
velocidade em ambos os
lados da Avenida Francis-
co Jalles, em trecho dos
Bairros Vila Maria e Jardim
Paulo VI; a instalação de
placas de trânsito indican-
do a velocidade permitida
para o referido local, bem
como o recapeamento to-
tal da Avenida Francisco
Jalles, no trecho corres-
pondente à rotatória da
Rodovia Euclides da Cu-
nha até o cruzamento com
a Rua Vinte e Quatro.

Nº137/2002 -   Que solicita do Executivo,
do Secretário de Esportes,
Cultura e Lazer e do Che-
fe de Gabinete da Secre-
taria Municipal de Obras,
a reforma das instalações
da Praça de Esportes do
Jardim Arapuã, a recupe-
ração do alambrado e
portões de acesso, bem
como a designação de um
servidor público municipal
ou contratação de pessoa
para as funções de zela-
doria e organização da uti-
lização da praça.

Nº138/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Chefe de Gabinete
da Secretaria de Obras,
a reconstrução do prédio
do Centro Comunitário
do Bairro das Perobas, a
construção de sanitários
e a construção de uma
sala de aulas no referido
bairro.



Nº139/2002 -  Que solicita do Diretor da
concessionária “Triângulo
do Sol Auto Estradas S/A”,
Sr. Marco Pierry, a inscri-
ção do nome da cidade de
Jales na placa aérea loca-
lizada na saída 453-A da
Rodovia Washington Luiz,
bem como a instalação de
placa terrestre junto à re-
ferida saída, indicando o
nome do Município de
Jales.

Nº140/2002 -  Que solicita do Executivo
e do Chefe de Gabinete da
Secretaria de Obras, a ins-
talação de tubulação para
captação de águas pluvi-
ais na Rua 15, esquina
com a Rua Jales; a recu-
peração da pavimentação
asfáltica e o calçamento
do referido trecho, bem
como a recolocação da
placa de sinalização de
trânsito no local, que se
encontra caída devido ao
estado do calçamento.

Nº146/2002 -  Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Planejamento, a limpe-
za e adequação das qua-
tro áreas destinadas à
construção de praças pú-
blicas na Rua Idair Lopes,
no Jardim Municipal, bem
como a correta
arborização, iluminação,
conservação e manuten-
ção destas quatro praças
públicas.

Nº147/2002 -  Que solicita do Executivo,
do Presidente do Conse-
lho Municipal de Trânsito
e do Chefe de Gabinete da
Secretaria Municipal de
Obras, a instalação de um
redutor de velocidade em
ambos os sentidos da Rua
Professor Rubião Meira,
em seu ponto inicial, após
o término da Avenida
Jânio Quadros, bem como
a instalação de placas de
trânsito indicando a velo-
cidade permitida para o
local citado.

Nº148/2002 -  Que solicita do Executivo
e do Chefe de Gabinete da
Secretaria Municipal de
Obras, o recapeamento
total da Rua Professor
Rubião Meira, no trecho
localizado no Conjunto
Habitacional Roque Viola.

Nº149/2002 -  Que solicita do Executivo,
do Chefe de Gabinete da
Secretaria Municipal de
Obras e do Secretário
Municipal de

Planejamento a instalação
de guias, sarjetas e tubu-
lação para captação de
águas pluviais na Avenida
Marginal à Rodovia
Euclides da Cunha, no
Distrito Industrial e Comer-
cial III bem como a pavi-
mentação asfáltica da re-
ferida via pública.

Nº157/2002 -  Que solicita do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Planejamento, a elabo-
ração de um projeto para
implantação do
“lanchódromo municipal”,
em Jales.

Nº158/2002 -  Que solicita do Executivo,
da Chefia de Gabinete da
Secretaria de Obras e da
Secretaria de Esportes,
Cultura e Lazer, providên-
cias para a adequação
das instalações da Praça
de Esportes do Jardim
Municipal, Renascer e
Mutirão I e II, principal-
mente o campo de futebol
que a integra; a constru-
ção de vestiários, sanitá-
rios e alambrados no local.

Nº159/2002 -  Que solicita do Executivo,
da Chefia de Gabinete da
Secretaria Municipal de
Obras e da Secretaria
Municipal de
Planejamento, a constru-
ção de um abrigo com co-
bertura na Rua Prof.
Rubião Meira, entre as
Ruas Cauã e Camapuã,
no Cohab Roque Viola e
a instalação de assentos
nos referido abrigo.

Nº160/2002 -  Que solicita do Executivo,
do Conselho Municipal de
Trânsito e da Secretaria
Municipal de
Planejamento a sinaliza-
ção vertical de vagas pri-
vativas para estaciona-
mento de motocicletas,
ciclomotores e bicicletas
nas vias centrais da cida-
de aumentando as vagas
que encontram-se insufici-
entes e diligenciar junto às
autoridades competentes
a efetiva fiscalização para
coibir o uso indevido das
vagas exclusivas para o
referido estacionamento.

Nº179/2002 -  Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Obras, a instalação de
telas protetoras em todas
as bocas de lobo existen-
tes nas vias públicas de
nossa cidade.

Nº180/2002 -  Que solicita do Executivo

e das Secretarias de
Obras e Planejamento, o
cascalhamento da Aveni-
da Industrial, da Rua Mar-
ginal e todas as suas tra-
vessas, vias situadas no
Distrito Industrial I de nos-
sa cidade.

- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

Nº181/2002 -  Que solicita do Executivo
e das Secretarias de
Obras e Planejamento, a
instalação de sarjetões
nas intersecções da Rua
Goiás com as Ruas
Maranhão e Kansas e a
conservação da pavimen-
tação asfáltica existente
em tais locais.

Nº182/2002 -  Que solicita do Executivo
e dos Secretários Munici-
pais de Planejamento,
Educação e Esportes, o
desenvolvimento de um
trabalho conjunto entre os
poderes constituídos de
nosso município, com o
intuito de se criar o Proje-
to Educacional e Social
“Vivendo em Família”.

Nº183/2002 -   Que solicita do Executivo
e dos Secretários Munici-
pais de Planejamento,
Educação e Esportes, o
desenvolvimento de um
trabalho conjunto entre os
poderes constituídos de
nosso município, com o
intuito de se criar o Proje-
to Educacional e Social “A
Juventude da Terceira Ida-
de - AJUTI”.

Nº196/2002 -   Que solicita do Gerente
de Extensão Técnica da
Telefônica, Senhor Délcio
Clarett de Souza, a reali-
zação de um estudo para
a remoção do poste loca-
lizado defronte a residên-
cia situada na Rua Nova
York, 1496, Vila Santa
Inês.

Nº197/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Obras a instalação de
galerias pluviais nas Ruas
onde se fizerem necessá-
rio, no Residencial Jardim
Alvorada, bem como a pa-
vimentação asfáltica de
todas as vias públicas do
referido Residencial.

Nº198/2002 - Que solicita da Polícia
Ambiental, da Secretaria
Municipal da Agricultura ,
da Delegacia de Ensino,
do Grupo de Escoteiros
“Dragões D`Oeste”, da
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Sabesp e demais autori-
dades e representantes da
sociedade civil organiza-
da, a promoção de uma
mobilização de todos os
cidadãos jalesenses para
que haja conscientização
de que o plantio e o cui-
dado com as árvores na
área urbana da cidade é
fundamental.

Nº211/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Agricultura, a recupera-
ção da estrada municipal
do córrego do Coqueiro,
que interliga as proprieda-
des dos Senhores José
Cláudio Rodrigues, Paulo
Monteiro Rodrigues,
Alécio José Savegnago e
João Mansueli.

Nº212/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Obras, a instalação de
guias, sarjetas e pavimen-
tação asfáltica da Rua Mi-
nas Gerais, no Conjunto
Habitacional Roque Viola.

Nº213/2002 -   Que solicita do Executivo
e dos Secretários Munici-
pais de Obras e
Planejamento providênci-
as para a adequação de
um local mais amplo para
a instalação do posto de
atendimento do IBGE,
bem como adequar o pro-
jeto de ampliação do Cen-
tro Cultural Dr. Edílio
Ridolfo que abrigará a Bi-
blioteca Pública Municipal,
para receber também a
sede do referido posto de
atendimento.

Nº214/2002 -   Que solicita do Executivo
e dos Secretários Munici-
pais de Obras e de Espor-
tes, Cultura e Lazer, pro-
vidências visando a refor-
ma das instalações da
Praça de Esportes do
Bairro Vila Santa Isabel,
principalmente o campo
de futebol que a integra,
bem como a instalação de
alambrados e a designa-
ção de um servidor ou
contratação de pessoa
para exercer funções de
zeladoria e organização
da utilização da referida
praça de esportes.

Nº231/2002 -   Que solicita do Executivo
e dos Secretários Munici-
pais de Obras e
Planejamento, o
recapeamento da Rua
Apóstolo Paulo, entre as
Ruas 15 e 17, no Jardim

América.
Nº232/2002 -   Que solicita do Executivo

e do Secretário Municipal
de Obras, a remoção ime-
diata das caçambas loca-
lizadas defronte aos
portões de acesso da Ne-
crópole Municipal Conso-
lação.

Nº234/2002 -  Que solicita do Executivo,
do Conselho Municipal de
Trânsito e da Secretaria
Municipal de Obras, a ins-
talação de um redutor de
velocidade em ambos os
sentidos da Avenida da
Integração, imediações da
Rua dos Bandeirantes,
bem como a colocação de
placas indicando a veloci-
dade permitida para o lo-
cal citado.

Nº235/2002 -   Que solicita do Executivo
a reforma das instalações
da Praça de Esportes do
Bairro Rural da Barra Bo-
nita, principalmente o
campo de futebol que a
integra, bem como a cons-
trução, em parceria com a
comunidade e os usuári-
os, de vestiários com sa-
nitários.

Nº236/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Planejamento, a limpe-
za adequada da creche
municipal do Jardim Oiti,
bem como a correta limpe-
za, arborização, conserva-
ção e manutenção de to-
das as creches do Muni-
cípio de Jales.

Nº251/2002 -  Que solicita do Executivo,
do Gerente Regional de
Negócios da ELEKTRO e
do Presidente da Comis-
são de Defesa do Consu-
midor da Câmara Munici-
pal, a realização de estu-
do pormenorizado para a
remoção de pontos de ilu-
minação pública de locali-
dades totalmente
desabitadas e a colocação
dos mesmos onde exis-
tem moradias e estabele-
cimentos comerciais.

Nº252/2002 -  Que solicita do Promotor
de Justiça e Curador do
Meio Ambiente da
Comarca de Jales, do Pre-
sidente do Comitê da Ba-
cia do São José dos Dou-
rados e do Responsável
pelo Departamento de
Proteção dos Recursos
Naturais, a execução de
obras de limpeza e
proteção da nascente do

Córrego do Tamboril e do
Marimbondo e de seu cur-
so, bem como a recupe-
ração da mata ciliar degra-
dada, principalmente nas
proximidades da Lagoa de
Tratamento de Esgotos de
Jales.

Nº253/2002 -   Que solicita do Executivo
e dos Secretários Munici-
pais de Obras e Agricultu-
ra, a instalação de guias e
sarjetas no canteiro cen-
tral da rua existente na
área interna da Escola
Agrícola; o cascalhamento
da rua interna e a reforma
da ponte sobre o córrego
Tamboril, na estrada de
acesso à Escola Agrícola
de Jales.

Nº254/2002 -   Que solicita do Executivo
e dos Secretários Munici-
pais de Educação e Es-
portes, a construção de
alambrados ou muros ao
redor de toda a área em
que está instalada a
AACAJ; a construção de
local adequado para prá-
ticas esportivas, o início de
projeto para instalação de
uma horta e o plantio de
árvores naquele local.

Nº255/2002 -  Que solicita do Secretário
Municipal de
Planejamento a definição,
em conjunto com a Presi-
dência da APCD, dos lo-
cais mais adequados  para
receberem placas oficiais
de sinalização, indicando
a sede campestre da re-
ferida associação.

Nº270/2002 -   Que solicita do Executivo
e dos Secretários Munici-
pais de Saúde e
Planejamento providenci-
arem um correto sistema
de coleta de lixo para as
farmácias, drogarias, clíni-
cas médicas, veterinárias
e Santa Casa de Miseri-
córdia de Jales, além de
adequarem um local para
que os resíduos sejam de-
positados e incinerados.

Nº271/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Presidente do Con-
selho Municipal de Trânsi-
to providências para de-
clararem a proibição de
estacionamento de veícu-
los na Rua Anízio Martins
Ferreira, proximidades da
“Curva S do Senna”, no
Jardim América, bem
como a sinalização indi-
cando a proibição. Solici-
ta ainda, estudo visando o



correto estacionamento e
o bom fluxo de veículos na
rotatória das Avenidas
Francisco Jalles,
Integração e Paulo
Marcondes.

Nº272/2002 -  Que solicita da Diretora do
Procon de Jales, interven-
ção para a solução do pro-
blema causado pelo aten-
dimento demorado em al-
gumas instituições finan-
ceiras exigindo o cumpri-
mento da legislação rela-
tiva à responsabilidade
pelo trabalho oferecido,
que estabelece tempo
máximo para os atendi-
mentos, notadamente nos
caixas.

Nº273/2002 -  Que solicita do Departa-
mento de Estradas e Ro-
dagem e do Secretário
Municipal de Obras, a re-
cuperação da parte
danificada do acesso da
Rodovia Euphly Jalles
com o Bairro Rural da Ro-
salina e da parte
danificada do acesso da
Rodovia Jarbas de
Moraes com o Bairro Ru-
ral da Barra Bonita.

Nº289/2002 -   Que solicita do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Obras, a instalação de
guias, sarjetas e pavimen-
tação asfáltica na Rua
João Alves Viana, no Con-
junto Habitacional JACB.

Nº290/2002 -   Que solicita do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Obras, a instalação de
guias, sarjetas e pavimen-
tação asfáltica na Rua
Quinze, entre as Ruas
Vicente Leporace e Aveni-
da da Integração, no Jar-
dim América.

Nº291/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Presidente do Con-
selho Municipal de Trânsi-
to a realização de um es-
tudo para minimizar o ris-
co de acidentes de trânsi-
to na Rua Três, esquina
com as Ruas Oito e Dez,
na área central, bem como
a adequação do trânsito
daqueles locais.

Nº292/2002 - Que solicita do Executivo e
do Presidente da Câmara
Municipal de Jales proce-
derem estudos visando a
contratação de um segu-
ro de vida em grupo para
os membros dos Poderes
Executivo e Legislativo,
durante seus mandatos,
salvaguardando-lhes de

acidentes pessoais e ris-
cos naturais.

Nº309/2002 -   Que solicita do Executivo
e das Secretarias de
Obras e Planejamento o
recapeamento da Avenida
Francisco Jalles, no trecho
entre o cruzamento da
Rua Vinte e Quatro até o
cruzamento com a rotató-
ria da Rodovia Euclides da
Cunha.

Nº310/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Conselho Municipal
de Trânsito a realização
de um estudo pormenori-
zado dos locais reserva-
dos para estacionamento
no setor central de nossa
cidade para que haja um
aproveitamento máximo
dos mesmos e analisarem
informações ou dados es-
tatísticos destes locais re-
servados, quanto de sua
utilização e se for o caso,
diminuir a quantidade de
vagas ou extingui-las.

Nº311/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Conselho Municipal
de Trânsito a abertura de
um retorno no canteiro
central da Avenida João
Amadeu, Bairro Jardim
Euphly Jalles, sentido cen-
tro-bairro, após a torre da
rede de transmissão de
energia elétrica.

Nº312/2002 -  Que solicita dos Diretores
Regionais do Departa-
mento de Estradas e Ro-
dagem de São José do
Rio Preto, Sr. Silvio
Andreolli e de Araçatuba,
Sr. José Roberto
Pachiega, o
recapeamento de todo o
trecho da Rodovia Eliezer
Montenegro Magalhães,
entre os municípios de
Dolcinópolis e Ouroeste e
o recapeamento dos tre-
chos danificados da mes-
ma Rodovia entre os Mu-
nicípios de Auriflama e
Araçatuba.

Nº323/2002 -  Que solicita do Executivo a
expedição de novo Decre-
to que modifique a deno-
minação dada a
Loteamento pelo Decreto
nº1577/90, de “Jardim
Zaffani” para “Jardim
Okajima”.

Nº324/2002 -  Que solicita dos Secretári-
os Municipais de Obras,
Planejamento e Agricultu-
ra/ Abastecimento, junto a
Gerência de Contratações
da Ferroban, para aferir-

se informações relaciona-
das à aquisição de trilhos
retirados da malha ferro-
viária, por doação ou a
baixo custo, bem como a
elaboração de projetos
que atendam interesse da
comunidade, nos quais se
inclua a utilização dos tri-
lhos retirados da malha
ferroviária, para viabilizar
a consecução do material
por doação.

Nº325/2002 -   Que solicita da  Diretora
do PROCON, Drª Vera
Garrido Aydar, intervenção
para a solução do proble-
ma causado pela empre-
sa COPLALIX aos empre-
sários de nossa cidade
que patrocinaram placas
de sinalização de
logradouros públicos, bem
como informar a empresa
a atual situação em que se
encontram as referidas
placas, em sua maioria
danificadas, desde a sua
instalação, além de outras
inacabadas.

Nº326/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Obras, o
recapeamento das Ruas
Maranhão e Bahia, no Jar-
dim Paulista II, bem como
a adequação e melhoria
da passagem em nível sob
a via férrea nesta mesma
localidade.

Nº344/2002 -  Que solicita do Promotor
de Justiça Curador do
Meio Ambiente, Dr. André
Luis de Souza; do Presi-
dente do Comitê da Bacia
do São José dos Doura-
dos, Sr. José Antônio
Caparroz; ao Secretário
Municipal de Agricultura,
Eng. Luiz Carlos Floriano
Silva e ao Responsável
pelo Departamento de
Proteção dos Recursos
Naturais, Sr. José Roberto
Bois, para procederem a
limpeza e proteção da
nascente dos Córregos do
Marimbondo e Tamboril e
seus cursos, bem como
providenciarem a constru-
ção de caixas de conten-
ção para evitar
assoreamento e a recupe-
ração da mata ciliar degra-
dada.

Nº345/2002 -   Que solicita do Executivo,
do Conselho Municipal de
Trânsito e do Secretário
Municipal de
Planejamento, providênci-
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as para a renovação das
inscrições na pavimenta-
ção asfáltica dos sinais de
alerta aos motoristas e
também as faixas de pe-
destres nas proximidades
do CEFAM de Jales e a
instalação de um redutor
de velocidade na Rua dos
Bandeirantes e na Rua do
Estado, proximidades do
CEFAM.

Nº346/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Obras, promoverem a
adequada limpeza pública
de nosso município,
notadamente nos bairros
habitados por comunidade
mais carente, bem como
a correta fiscalização para
que os passeios públicos
sejam conservados por
quem de direito.

Nº354/2002 -   Que solicita do Executivo
e dos Secretários Munici-
pais de Obras e
Planejamento, providênci-
as para a instalação de
guias, sarjetas e pavimen-
tação asfáltica nas Ruas
Honduras, Nicarágua e
Jamaica, no Jardim Santo
Expedito.

Nº355/2002 -   Que solicita do Executivo
e dos Secretários Munici-
pais de Obras e
Planejamento, providênci-
as para a instalação de
guias, sarjetas e pavimen-
tação asfáltica no prolon-
gamento da Avenida Amé-
rica do Sul (Estrada Muni-
cipal) até o Córrego Ribei-
rão Lagoa.

Nº356/2002 -   Que solicita do 2º Tenente
da Polícia Ambiental de
Jales, Senhor Odval
Sinhorini, providências
para a execução de traba-
lhos de orientação para a
correta limpeza e proteção
da nascente dos córregos
de nosso município e de-
mais vizinhos; recupera-
ção da mata ciliar degra-
dada e a divulgação junto
às escolas de toda a rede
de ensino do informativo
“O Curumim”, para des-
pertar o espírito e consci-
ência ecológica.

Nº364/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Presidente do Con-
selho Municipal de Trânsi-
to, a instalação de um re-
dutor de velocidade na
Rua Aleixo Basílio Men-
des, no Jardim Eldorado,
entre as Ruas Osvaldo de

Carvalho e Vladimir
Sabatini Prandi.

Nº365/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Obras, o
recapeamento total das
Ruas Carlos Drumond de
Andrade e Vinícius de
Moraes, no Cohab
Arapuã.

Nº366/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Obras providências
para que seja revista a
qualidade dos produtos
utilizados na operação
tapa-buracos e se for cer-
tificado que o problema
não é oriundo da qualida-
de dos produtos, que se
verifique onde se encon-
tra a falha causadora da
ineficiência desta opera-
ção.

Nº377/2002 -  Que solicita dos Senhores
Vagner Lanfredi Veronese
e Antonio Luiz Botaro, res-
pectivamente Superinten-
dente e Coordenador de
Serviços da
TELEFÔNICA, procede-
rem estudo pormenoriza-
do da quantidade de pro-
váveis usuários do orelhão
a ser instalado no bairro
rural da Perobinha bem
como a posterior instala-
ção de um telefone públi-
co defronte ao armazém
rural localizado no Sítio
São Sebastião.

Nº378/2002 -  Que solicita dos Senhores
Vagner Lanfredi Veronese
e Edélcio Clarett de Sou-
za, respectivamente Su-
perintendente e Gerente
Técnico da TELEFÔNICA,
desenvolverem estudo
para a viabilidade de ins-
talação de aproximada-
mente 30 novas linhas
telefônicas no Bairro Ru-
ral das Perobas, bem
como entrar em contato
com os produtores rurais
interessados para oficiali-
zar a proposta de valores
ou outra medida correta a
ser tomada.

Nº379/2002 -  Que solicita do Executivo e
da Secretaria Municipal de
Planejamento efetuarem
levantamento das áreas
pertencentes à
municipalidade no Distrito
Industrial e Comercial I e
no Aeroporto Municipal,
bem como estudarem em
conjunto com o
PRODIJAL a real possibi-

lidade de doação de uma
área de aproximadamen-
te mil metros quadrados
para o Senhor Olair
Bernardo Brito, para que
o mesmo possa ampliar
seu segmento de negócios.

Nº380/2002 -   Que solicita do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Finanças efetuarem
um levantamento exato do
número de jalesenses que
atualmente cursam as ins-
tituições de ensino técni-
co de nossa cidade; verifi-
carem a possibilidade do
enquadramento destes
alunos na Lei Municipal
que beneficia estudantes
de Jales bem como propo-
rem verba específica para
o orçamento/2003,
objetivando atender a um
número maior de
jalesenses.

Nº394/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Chefe de Gabinete da
Secretaria Municipal de
Obras, o recapeamento
da Rua dos Guatambus e
da Rua dos Jacarandás,
entre a Rua das Palmeiras
e a Rua dos Pinheiros, no
Bairro Vila Pinheiro.

Nº395/2002 -   Que solicita do Executivo
e dos Secretários Munici-
pais de Obras e Habita-
ção, procederem estudos
para a viabilidade da urba-
nização da área existente
entre os bairros Mutirão I
e II e Renascer; estuda-
rem formas alternativas de
edificação daquele local e
formas de parceria com os
referidos moradores para
que as obras aconteçam
mais rapidamente.

Nº396/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Presidente do Con-
selho Municipal de Trânsi-
to procederem a fiscaliza-
ção no local denominado
Rua Bélgica entre a Ave-
nida Francisco Jalles e a
Rua Nove, principalmente
no período noturno, onde
ônibus escolares e cami-
nhões estacionam, verifi-
cando se as normas de
trânsito estão sendo
corretamente cumpridas,
bem como estabelecer um
local próximo e plano
como exemplo a Rua
Nove, atrás da AABB para
o estacionamento desses
veículos.

Nº401/2002 -   Que requer do Executivo
e dos Secretários Munici-



pais de Finanças e Obras,
promoverem adequada
limpeza pública de nosso
Município, em todos os
bairros,  reestruturando o
serviço de varrição públi-
ca, bem como procede-
rem uma correta fiscaliza-
ção no intuito de que os
passeios públicos sejam
conservados por quem de
direito.

Nº402/2002 -  Que solicita do Executivo
e dos Secretários Munici-
pais de Obras e
Planejamento, a instala-
ção de guias, sarjetas e a
pavimentação asfáltica
nas Ruas Benedicto
Vieira, no Parque São
Bernardo e Santa Luzia,
no Jardim São Francisco
de Assis.

Nº403/2002 -  Que solicita do Executivo
e dos Secretários Munici-
pais de Obras e
Planejamento procederem
a abertura definitiva da
Rua das Palmeiras, no
Bairro Vila Norma, com a
desapropriação de terre-
nos e a instalação de gui-
as, sarjetas e a pavimen-
tação asfáltica da referida
via pública.

Nº424/2002 -  Que solicita do Executivo,
do Secretário de
Planejamento e Presiden-
te do PRODIJAL, provi-
dências para levantamen-
to de quem é o proprietá-
rio de área no Distrito In-
dustrial I onde está
edificada a Algodoeira
Universo ou Cotton Algo-
doeira, verifificando se
contribuições e tributos
estão em dia; priorizar a
retomada da área sem
edificação e promover a
dação da área citada para
empresas e empresários
que tenham a necessida-
de de espaços para
edificações.

Nº425/2002 -  Que solicita da Coordena-
dora do PROCON, Drª
Vera Garrido Aydar, inter-
vir junto às Empresas
Telefônica e Elektro para
resolver o problema de re-
moção de um poste insta-
lado na frente da residên-
cia do Sr. José Carlos
Trevisan.

Nº426/2002 -   Que solicita do Executivo
e dos Secretários Munici-
pais de Obras e Esportes,
Cultura e Lazer, a adequa-
ção das instalações da

praça de esportes do Jar-
dim Municipal, principal-
mente o campo de futebol
que a integra; a instalação
de alambrado e portões
que dão acesso à referida
praça e a designação de
um servidor público muni-
cipal ou contratação de
pessoa em conjunto com
a Associação de Morado-
res para as funções de
zeladoria e organização
da utilização da praça.

Nº428/2002 -  Que solicita do Executivo,
do Secretário de Obras e
Presidente do Conselho
Municipal de Trânsito a
instalação de um redutor
de velocidade na Rua
Dezenove, imediações da
esquina com a Vinte, bem
como a instalação de pla-
cas de trânsito indicando
a velocidade permitida
para o local citado.

Nº429/2002 -  Que solicita do Executivo
e da Chefia de Gabinete
da Secretaria Municipal de
Obras, providenciarem o
desentupimento ou troca
das tubulações das gale-
rias de águas pluviais nas
Ruas e Avenida de nossa
cidade, bem como a recu-
peração na pavimentação
asfáltica nas proximidades
destas galerias.

Nº430/2002 -  Que solicita do Executivo
bem como dos Secretári-
os Municipais de Espor-
tes, Cultura e Turismo e de
Finanças, destinarem um
local mais amplo e ade-
quado para receber a
sede da Corporação Mu-
sical Municipal de Jales, a
confecção de novos uni-
formes para os integrantes
da Corporação, bem como
adequarem a ajuda de
custo repassada mensal-
mente aos músicos, ele-
vando-a a patamar mais
consentâneo à sua impor-
tância.

Nº431/2002 - Que solicita da Chefia de
Gabinete da Secretaria
Municipal de Obras, a exe-
cução de trabalho de plan-
tio de árvores e plantas
nos canteiros centrais da
Avenida Antonio Pavan,
no Cohab Dercílio Joa-
quim de Carvalho, bem
como proceder o plantio
de grama e calçamento de
parte deste canteiro, fa-
zendo com que a Avenida
se torne um ponto para

prática de caminhadas.
Nº432/2002 -  Que solicita do Executivo

e dos Secretários Munici-
pais de Obras e de
Planejamento a instalação
de guias, sarjetas e
asfaltamento na Rua
Tietê, no Bairro Mutirão.

Nº440/2002 -  Que solicita do Executivo,
do Conselho Municipal de
Trânsito e do Chefe de
Gabinete da Secretaria
Municipal de Obras, a ins-
talação de um redutor de
velocidade em ambos os
sentidos da Avenida Gui-
lherme Soncini, nas proxi-
midades da esquina com
a Rua Idair Lopes, no Bair-
ro Jardim Tangará, bem
como a instalação de pla-
cas de trânsito indicando
a velocidade permitida
para o local.

Nº441/2002 - Que solicita do Executivo,
do Secretário Municipal de
Planejamento e do Presi-
dente da PRODIJAL, a
cessão de uso ou venda
de área na Rua dos Bri-
lhantes, no Jd. Tangará
para que os proprietários
das empresas AAF Lajes
e Artefatos de Cimento e
Paredão Materiais para
Construção aumentem
seu espaço físico, bem
como avaliação da área
para que os interessados
analisem a possibilidade
de compra.

Nº442/2002 -  Que solicita do Executivo,
do Secretário Municipal de
Planejamento e do Presi-
dente do PRODIJAL,
efetuarem estudos visan-
do a permuta de áreas
entre a municipalidade e o
Senhor José Bastos, com
a finalidade de instalação
de mais uma empresa na
cidade, priorizando no Dis-
trito Industrial e Comerci-
al I e promovendo a avali-
ação das áreas.

Nº447/2002 -   Que solicita do Executivo
e do Chefe da Secretaria
Municipal de Obras, a ins-
talação de galerias de
águas pluviais, guias, sar-
jetas e pavimentação
asfáltica em todas as ruas
do Bairro Jardim Santo
Expedito, bem como na
extensão de sua Avenida.

Nº448/2002 - Que solicita do Executivo,
do Secretário Municipal de
Planejamento e do Chefe
de Gabinete da Secretaria
Municipal de Obras, a
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correta limpeza da Margi-
nal Airton Senna da Silva,
no trecho entre a rotatória
dos Bairros Santo Expedi-
to e Arapuã até a base da
Polícia Rodoviária Estadu-
al, bem como providenci-
arem o calçamento desta
via.

Nº451/2002 -   Que solicita do Executivo
a construção de uma co-
bertura que sirva de pon-
to de tomada de ônibus
para os universitários na
Praça Dr. Euphly Jalles, na
Avenida João Amadeu e a
instalação de assentos
para os usuários do pon-
to.

Nº452/2002 -   Que solicita do Executivo
a notificação de todos os
proprietários de terrenos
urbanos sem edificação e
que se apresentem abar-
rotados de entulhos para
providenciarem a devida
limpeza e conservação
dos seus imóveis e caso
a notificação legalmente
prevista reste infrutífera
que procedam a autua-
ção.

Nº453/2002 -   Que solicita do Executivo
o cascalhamento da Ave-
nida Alcebíades Bernardo
e todas as suas travessas,
no Distrito Industrial III;
execução de obras para
adequar acessos da Ro-
dovia Euclides da Cunha
no referido Distrito e a
abertura de um acesso
defronte a empresa
Retífica de Motores
Jalesense.

Nº454/2002 -   Que solicita do Executivo
e da Secretária Municipal
de Ação Social, destina-
rem um poste para confec-
ção de padrão de entrada
de luz para a Senhora Isa-
bel Oliveira do Nascimen-
to, moradora do Jardim
Municipal, bem como in-
tervirem junto a Telefônica
visando recebimento em
doação de alguns postes
que estão sendo removi-
dos de vários trechos ru-
rais para serem destina-
dos à famílias carentes.

Nº461/2002 -   Que solicita do Superin-
tendente Vagner Lanfredi
Veronese e ao Coordena-
dor de Serviços Antonio
Luiz Botaro, ambos funci-
onários da TELEFONICA,
procederem estudo da
quantidade de prováveis
usuários do “orelhão” a ser

instalado no  Córrego da
Roça e a posterior insta-
lação de um telefone pú-
blico defronte a Igreja Ca-
tólica existente naquele
bairro rural.

Nº462/2002 -   Que solicita do Executivo
e das Secretarias Munici-
pais de Obras e
Planejamento, a instala-
ção de sarjetões em todos
os cruzamentos de ruas e
avenidas existentes nos
bairros Jardim Aclimação
e Jardim Estados Unidos
e a recuperação da pavi-
mentação asfáltica exis-
tente em tais locais.

Nº463/2002 -   Que solicita do Executivo
a adequada limpeza do
Centro de Lazer do Traba-
lhador “Pedro Borges de
Lima”.

Nº464/2002 - Que solicita ao Prefeito
Municipal de Jales e Pre-
sidente do Comitê da Ba-
cia do Rio São José dos
Dourados, Sr. José Anto-
nio Caparroz; ao Curador
do Meio Ambiente, Dr.
André Luiz de Souza e à
Presidente do Conselho
Municipal de Defesa do
Meio Ambiente, Profª
Gema Prandi Rosa, provi-
denciarem imediatamente
a construção da extensão
da canalização da Aveni-
da Maria Jalles, partindo
do cruzamento com a Rua
Dez até atingir a Rodovia
Euphly Jalles e promove-
rem campanha de preser-
vação e reflorestamento
das margens deste
córrego.

REQUERIMENTOS

Nº23/2002 -    Que requer do Executivo e
da Procuradoria Jurídica
do Município, informações
sobre o valor estimado da
área onde atualmente en-
contra-se instalada a As-
sociação de Desenvolvi-
mento Comunitário do
Bairro do Jataí e sua área
de lazer; as alternativas e
possibilidades para que a
referida Associação possa
adquiri-la através de com-
pra e em caso de permuta
da referida área por outra,
quais os critérios a serem
adotados.

Nº46/2002 -   Que requer do Executivo
informações sobre quan-
do serão atendidas as rei-
vindicações dos morado-

res dos Bairros Jardim
Municipal, Renascer e
Mutirão I e II, firmadas
com representantes da-
queles bairros e o Senhor
Prefeito Municipal em 29
de janeiro de 2002.

Nº51/2002 -    Que requer do Executivo e
do Presidente do
PRODIJAL, informações
sobre as empresas que
estabelecer-se-ão nos
Distritos Industriais e Co-
merciais I, II e III, nas áre-
as atualmente não
edificadas, ramos de
atividade, número de em-
pregos e início das
atividades; sobre o paga-
mento dos gastos com
obras de adequação; so-
bre a atuação do
PRODIJAL para a retoma-
da das áreas existentes
sem edificação, caracteri-
zadas especulação imobi-
liária e o montante do in-
vestimento para a execu-
ção de obras de melhorias
nos três Distritos na atual
administração.

Nº066/2002 -  Que requer  do Executivo
e do Presidente do
PRODIJAL, informações
sobre quantas empresas
atualmente estão instala-
das e em funcionamento
no Distrito Comercial e In-
dustrial I e II de Jales e
quais destas empresas
funcionam em prédio loca-
do; sobre as possibilida-
des reais de se regularizar
esta situação diante da Lei
nº2238/95 e em que sen-
tido a Diretoria do
PRODIJAL está se mobi-
lizando para dar condição
a novos empresários de
se estabelecerem em nos-
sa cidade.

Nº072/2002 -  Que requer do Promotor
de Justiça da Comarca de
Jales e Curador do Meio
Ambiente, Dr. André Luis
de Souza, a tomada de
medidas preventivas, vol-
tadas à conscientização
de nossa população, vi-
sando despertar em todos
a necessidade de preser-
vação da natureza e do
meio ambiente; Sejam ofi-
ciados os órgãos públicos
para colocarem em práti-
ca o que determinam as
leis que dão suporte à pre-
servação da natureza e do
meio ambiente e que os
infratores recebam as pu-



nições impostas e sejam
firmadas parcerias com as
Faculdades de Jales, Es-
cola Técnica Agrícola e
empresas públicas e pri-
vadas que sempre atuam
com esta bandeira de de-
fesa da natureza e do
meio ambiente.

Nº078/2002 -   Que requer do Executivo
e do Gerente de Negóci-
os da ELEKTRO, informa-
ções sobre o valor para
instalação de iluminação
pública em algumas loca-
lidades da cidade; sobre
as alternativas que a
municipalidade proporá
para ressarcir os morado-
res do Jardim Maria
Silveira que pagaram pela
instalação dos braços de
iluminação defronte suas
moradias; qual a progra-
mação para o atendimen-
to das localidades que ne-
cessitam da benfeitoria e
quais as alternativas para
a sua implantação, inclu-
sive as formas de paga-
mento e parcelamento,
bem como a participação
da municipalidade.

Nº097/2002 - Que requer do
Excelentíssimo Senhor Dr.
Herivelto de Almeida, Pro-
motor de Justiça da
Comarca de Jales e
Corregedor da Polícia Ju-
diciária, informações so-
bre se a cadeia pública de
Jales recebeu alguma
melhoria em sua estrutu-
ra física após aproximada-
mente um ano da discus-
são sobre a instalação do
Centro de
Ressocialização; sobre se
os serviços de atendimen-
to médico aos detentos
estão sendo regularmen-
te efetuados e se os
detentos são em número
equivalente à capacidade
oferecida pela estrutura
existente atualmente.

Nº102/2002 -   Que requer do Executivo
e do Secretário Municipal
de Finanças, informações
sobre a quantidade de
imóveis locados pela
municipalidade para abri-
gar departamentos e re-
partições da prefeitura ou
para outros fins, relacio-
nando finalidade, endere-
ço e valor pago e sobre a
quantidade de imóveis
pertencente à
municipalidade alugados

para terceiros no municí-
pio, relacionando endere-
ço e valor recebido.

EMENDAS ÀS DIRETRIZES ORÇA-
MENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE
2003

Aditiva nº23/2002 - Concessão de apoio
à Corporação Musical Mu-
nicipal de Jales.

Aditiva nº24/2002 - Alienação do Estádio
Municipal de Futebol
“Doutor Roberto do Valle
Rollemberg”.

Aditiva nº25/2002 - Criação e funciona-
mento de Associações de
Bairros.

Aditiva nº26/2002 - Concessão de auxílio
às entidades assistenciais
r e g u l a r m e n t e
estabelecidas no Municí-
pio.

Aditiva nº27/2002 - Adaptação do Centro
de Lazer do Trabalhador
para receber infraestrutura
destinada à instalação do
Estádio Municipal de Fu-
tebol “Doutor Roberto
Valle Rollemberg”.

Aditiva nº28/2002 - Reflorestamento de
mananciais.

Aditiva nº29/2002 - Desenvolvimento de
programas no intuito de
despertar a consciência
ecológica nos moradores
de nossa cidade.

Aditiva nº30/2002 - Adequação do atual
prédio do Terminal Rodo-
viário Municipal transfor-
mando-o em Praça de Ne-
gócios.

Aditiva nº31/2002 - Concessão de apoio
aos empresários do seg-
mento industrial, criando
inclusive a Associação In-
dustrial de Jales.

Aditiva nº32/2002 - Colocação de semá-
foro nas Ruas 06 e 10, es-
quinas com a Avenida
Francisco Jalles.

Aditiva nº33/2002 - Aquisição de cami-
nhão para coleta de lixo
farmacêutico, de clínicas e
hospitalar.

Aditiva nº34/2002 - Implantação de pro-
gramas culturais e
educativos nas Escolas
Estaduais e Municipais.

EMENDAS AO ORÇAMENT O PARA O
EXERCÍCIO DE 2003

Aditiva nº70/2002 - Aumento da dotação
orçamentária destinada à
manutenção do Setor de
Planejamento/Distritos In-
dustriais.

Aditiva nº72/2002 - Destinação de dota-
ção orçamentária para

aquisição de uniformes
para doação aos Servido-
res Públicos Municipais.

Aditiva nº73/2002 - Destinação de dota-
ção orçamentária para
aquisição de veículo para
o Conselho Tutelar de
Jales.

Aditiva nº74/2002 - Destinação de dota-
ção orçamentária ao Lar
Transitório São Francisco
de Assis.

Aditiva nº75/2002 - Destinação de dota-
ção orçamentária à Asso-
ciação Beneficente
Benedita Fernandes
“Casa da Sopa”.

Aditiva nº76/2002 - Destinação de dota-
ção orçamentária à Asso-
ciação de Apoio à Criança
e ao Adolescente -
AACAJ.

Aditiva nº77/2002 - Destinação de dota-
ção orçamentária à Asso-
ciação dos Artesãos de
Jales.

Aditiva nº78/2002 - Destinação de dota-
ção orçamentária à
Corporação Musical Muni-
cipal.

Aditiva nº79/2002 - Destinação de dota-
ção orçamentária ao Al-
bergue Noturno de Jales.

Aditiva nº80/2002 - Destinação de dota-
ção orçamentária à Asso-
ciação Beneficente Edu-
cacional Evangélica Mon-
te Sião.

Aditiva nº81/2002 - Destinação de dota-
ção orçamentária ao Nú-
cleo de Formação Profis-
sional Anísio Martins
Ferreira.

Aditiva nº82/2002 - Destinação de dota-
ção orçamentária à APAE
- Associação dos Pais e
Amigos dos Excepcionais
de Jales.

Aditiva nº83/2002 - Destinação de dota-
ção orçamentária à
APAFUJ - Associação dos
Pais e Amigos do Futebol
de Salão de Jales.

Aditiva nº84/2002 - Destinação de dota-
ção orçamentária ao Lar
dos Velhinhos São Vicente
de Paulo.

Aditiva nº85/2002 - Destinação de dota-
ção orçamentária à
APADA - Associação dos
Pais e Amigos dos Defici-
entes da Audição.

 Aditiva nº86/2002 - Destinação de dota-
ção orçamentária ao Pro-
grama Educacional de Re-
sistência às Drogas e à
Violência.
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PROJETO

P.L. nº79/2002 - Que denomina via públi-
ca e dá outras providênci-
as.

Autógrafo nº75/2002
  Lei nº2.701/2002

ROBERTO GENARI

INDICAÇÕES

Nº090/2002 - Que solicita do Executivo
sejam tapados os buracos
existentes em todas as
esquinas do Jardim Euro-
pa que dão acesso à Rua
dos Bandeirantes, princi-
pal via para o Pronto So-
corro Municipal.

Nº168/2002 -  Que solicita do Executivo a
execução de reparos no
asfalto da Rua Nova York,
defronte a Borracharia do
Claudião.

Nº174/2002 -  Que solicita do Executivo o
tapamento de um enorme
buraco no solo asfáltico da
Rua Holanda, esquina
com a Rua Bélgica, no Jar-
dim Europa.

Nº175/2002 - Que solicita do Executivo
providências visando
efetuar reparos nos dois
bueiros localizados na
Avenida Arapuã, em fren-
te à empresa WJA Lubrifi-
cantes.

Nº250/2002 -   Que solicita do Executivo
a execução de reparos na
entrada da galeria pluvial
(boca-de-lobo) que se en-
contra danificada, localiza-
da na Rua Lisboa, proximi-
dades da Faculdade.

Nº275/2002 - Que solicita do Executivo
junto a Direção da
ELEKTRO, a reposição de
três lâmpadas queimadas
na Rua 15, mais precisa-
mente na entrada do
portão dos fundos do CAJ.

Nº286/2002 -   Que solicita do Executivo
a retirada da areia acumu-
lada no leito carroçável da
Avenida Paulo Marcondes,
imediações do prédio do
antigo depósito da Coca
Cola.

Nº300/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito a implanta-
ção de um obstáculo redu-
tor de velocidade na Rua
Dezessete, área central da
cidade, imediações da Pa-
daria.

Nº314/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de um sarjetão
na Rua São Pedro, esqui-
na com a Rua 15 de No-
vembro, na Vila São José.

Nº315/2002 - Que solicita do Executivo a
colocação de placas
indicativas com o nome de
Estrada Municipal
“Fernando Barriento” na
Estrada Municipal Jales-
Pontalinda, visando orien-
tar os motoristas e o
endereçamento da corres
pondência.

Nº316/2002 -  Que solicita do Executivo a
construção de um sarjetão
na Rua Vaticano, esquina
com a Avenida Francisco
Jalles.

Nº317/2002 - Que solicita do Executivo o
recapeamento da Rua
Vaticano, no trecho entre
a Avenida Francisco Jalles
e a Rua dos Bandeirantes,
no Jardim Europa.

Nº335/2002 - Que solicita do Executivo
seja cortada com urgência
uma árvore seca existen-
te na Avenida Francisco
Jalles, no canteiro central
defronte às Casas
Pernambucanas.

Nº391/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito a constru-
ção de novos obstáculos
redutores de velocidade
na Rua Nova York, defron-
te a Escola Municipal
“Jacira de Carvalho”.

Nº393/2002 -  Que solicita do Executivo a
implantação de um siste-
ma de radar eletrônico na
Avenida Francisco Jalles,
entre a Rua 24 e a Aveni-
da da Integração.

Nº397/2002 -  Que solicita do Executivo a
colocação de uma lixeira
na Rua 1, defronte a Pa-
daria Gota D´Água.

Nº398/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito a constru-
ção de um obstáculo redu-

tor de velocidade (quebra-
molas) na Avenida
Brasília, altura do número
215, no Conjunto
Habitacional JACB I.

Nº418/2002 - Que solicita do Executivo a
execução de serviços de
terraplenagem na estrada
municipal Jales-Palmeira
D´Oeste, principalmente
na bifurcação de entrada
para o Córrego do Coquei-
ro, onde há formação de
bancos de areia.

Nº458/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito a constru-
ção de um obstáculo redu-
tor de velocidade (quebra-
molas) na Avenida da
Integração, imediações do
Pronto Socorro Municipal.

REQUERIMENTOS

Nº01/2002 - Que requer da Elektro,
Eletricidade e Serviços S/
A, informações sobre os
motivos pelos quais o te-
lefone de atendimento ao
cliente está sempre ocupa-
do; se existem outros tele-
fones à disposição da po-
pulação para reclamações
e sobre o motivo do péssi-
mo atendimento prestado
à população.

Nº09/2002 -   Que requer do Executivo
informações sobre quando
serão iniciadas as obras
de pavimentação asfáltica
da Avenida Nações Uni-
das.

Nº10/2002 -   Que requer do Executivo
informações sobre quando
serão iniciadas as obras
de recuperação de ponte
danificada e do leito da
Estrada Municipal que liga
os bairros rurais das
Perobas e Quebra Caba-
ça, até a vicinal “Victorio
Prandi” e quando se dará
a abertura da porteira que
está interrompendo o trá-
fego de veículos na estra-
da municipal que liga os
referidos bairros rurais, uti-
lizada pela população des-
de 1953.

Nº13/2002 -   Que requer do Executivo
informações sobre se a
área onde estão localiza-
dos o campo de futebol, a
igreja e o salão de festas
do bairro rural do Córrego
do Quebra Cabaça perten-
ce à Prefeitura Municipal
de Jales, se existe docu-
mentação da mesma e em



caso negativo, quem é o
proprietário da referida
área.

Nº53/2002 -   Que requer do Executivo
informações sobre o pro-
prietário do terreno onde
está localizado a escola do
Bairro Rural da Barra Bo-
nita e caso o terreno per-
tença à Prefeitura, sobre a
existência ou não de escri-
tura pública ou documen-
tação legal.

Nº54/2002 -   Que requer do Executivo
informação sobre se já foi
retirado ou não o cadeado
da porteira que impede o
trânsito de veículos e de
pessoas na estrada muni-
cipal que liga o Bairro das
Perobas à vicinal Vitório
Prandi (Jales-Dirce Reis).

Nº55/2002 -   Que requer do Executivo
informações sobre a refor-
ma da ponte sobre o
Córrego do Quebra-Caba-
ça, na estrada municipal
que liga o Bairro das
Perobas à vicinal Vitório
Prandi (Jales-Dirce Reis) e
caso ainda não tenha sido
iniciada, quando a Prefei-
tura Municipal dará início
às obras.

Nº56/2002 -   Que requer do Executivo
informações sobre as em-
presas que participaram
da licitação para
contratação de serviços de
varrição de ruas em nos-
sa cidade, valor da
contratação mensal e/ou
anual por estes serviços,
quantidade de funcionári-
os contratados e respecti-
va remuneração, sobre a
existência ou não de cláu-
sula ressaltando as obriga-
ções da empresa contra-
tada e a quem compete fis-
calizar o trabalho executa-
do pelos trabalhadores
contratados.

Nº057/2002 -  Que requer do Executivo
informações sobre quais
são as empresas que fo-
ram convidadas para par-
ticipar da licitação para
contratação de órgão de
imprensa objetivando a
publicação dos atos ofici-
ais da Prefeitura Municipal
e sobre a empresa vence-
dora; valor total do contra-
to; prazo de vigência; va-
lor do centímetro de colu-
na estabelecido no contra-
to; tamanho da coluna e
medida do corpo da com-
posição.

Nº075/2002 -  Que requer do Executivo
informações sobre o mon-
tante atual da dívida da
Prefeitura Municipal de
Jales com o Espólio
Euphly Jalles, com refe-
rência ao Distrito Industri-
al 2 e quais as medidas
judiciais e administrativas
tomadas pela Prefeitura
Municipal com relação ao
seqüestro de suas rendas
determinadas pelo Tribu-
nal de Justiça do Estado
de São Paulo.

Nº080/2002 - Que requer do Presidente
da Câmara Municipal de
Jales informações sobre
os motivos que levaram a
Rádio Assunção de Jales
a não transmitir o uso da
palavra e as Explicações
Pessoais durante as Ses-
sões Ordinárias dos dias 2
e 9 de setembro de 2002
e caso tais medidas te-
nham sido determinadas
pela direção da referida
emissora, que as mesmas
sejam descontadas do pa-
gamento a ser efetuado
pela Câmara.

Nº081/2002 - Que requer do Diretor Pro-
prietário da Viação São
José Ltda, empresa res-
ponsável pelo transporte
coletivo urbano de Jales,
providências para a mu-
dança do itinerário do ôni-
bus circular que serve o
Jardim Municipal, para que
o mesmo trafegue pela
Rua José Alvarenga Silva,
passando pelas Ruas
União e 14 Bis.

Nº096/2002 - Que requer do Executivo in-
formações sobre se é co-
brada alguma taxa para a
utilização do Velório Muni-
cipal; Se afirmativa a res-
posta, qual o valor cobra-
do atualmente e quanto
era cobrado nos anos
1999, 2000 e 2001.

Nº108/2002 - Que requer do Prefeito Mu-
nicipal de Jales, do Con-
sórcio Intermunicipal de
Saúde de Jales, do Núcleo
Regional de Saúde, da
DIR 22-Direção Regional
de Saúde de São José do
Rio Preto e do Deputado
Estadual, José Carlos Vaz
de Lima, informações so-
bre se em Jales existe um
laboratório que possa
atender as necessidades
dos pacientes carentes,
porque os exames são fei-
tos em outras cidades e

demoram tanto tempo
para serem entregues;
Sobre se os exames
l a b o r a t o r i a i s
especializados de tireóide,
de AIDS, de próstata e de
hormônios para os pacien-
tes de Jales estão mesmo
sendo feitos em outras ci-
dades e em caso afirmati-
vo, em quais cidades e
quais os motivos.

WILSON DE SOUZA NEGRÃO

INDICAÇÕES

Nº054/2002 - Que solicita do Executivo a
abertura da Rua Fátima
até o prolongamento da
Avenida Francisco Jalles,
passando pelo CEIA, com
a implantação de guias,
sarjetas e asfaltamento.

Nº067/2002 - Que solicita do Executivo a
realização de completa
limpeza no terreno baldio
localizado na Rua dos Co-
queiros, esquina com a
Rua dos Pinheiros, na Vila
Pinheiro.

Nº080/2002 - Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a colo-
cação de luminárias em
dois postes existentes na
Rua Ângelo Scaramuza,
no Loteamento São Lucas.

Nº081/2002 -  Que solicita do Executivo a
implantação de pavimenta-
ção asfáltica na Rua Ânge-
lo Scaramuza e na Rua
Francisco Fontes Parra,
no Loteamento São Lucas.

Nº111/2002 -  Que solicita do Executivo a
implantação de melhorias
na sinalização do trânsito
no final da Avenida Alfon-
so Rossafa Molina (antiga
Avenida 21), imediações
do viaduto de acesso ao
Jardim Arapuá e Cohabs
JACB I e II.

Nº112/2002 -   Que solicita do Executivo
a construção de uma pra-
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ça pública na Rua Presi-
dente Tancredo Neves, es-
quina com a Rua João An-
tônio de Carvalho, na Vila
União.

Nº113/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito, a realiza-
ção de melhorias na sina-
lização de trânsito na Rua
dos Guatambus, esquina
com a Rua 2, no Jardim
Bom Jesus, com a coloca-
ção de obstáculos reduto-
res de velocidade.

Nº152/2002 -  Que solicita do Executivo a
recuperação do sarjetão,
bem como a implantação
de guias e sarjetas no fi-
nal da Rua Tapajós, no
Jardim Novo Mundo, saí-
da para a Rodovia.

Nº209/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito, a implan-
tação de mão única de
direção na Rua Guido
Parminondi, no sentido
descida e na Rua Relíqui-
as de Miranda, no sentido
subida.

Nº373/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Munici-
pal de Trânsito a implanta-
ção de um quebra-molas
na Rua Antônio Pavan, no
Conjunto Habitacional
Dercílio Joaquim de Car-
valho.

Nº374/2002 - Que solicita do Executivo o
recapeamento da pavi-
mentação asfáltica da Rua
João Gonçalves de
Freitas, no trecho entre a
Rua 1 e a Rua Nova York,
na Vila Inês.

PROJETO

P.L. nº23/2002 - Que denomina via públi-
ca e dá outras providênci-
as.

Autógrafo nº18/2002
Lei nº2.655/2002

PROPOSIÇÕES EM CONJUNTO

INDICAÇÕES APRESENTADAS
EM CONJUNTO

Nº003/2002 - Que solicita do Executivo o
asfaltamento do Jardim
São Gabriel, onde já estão
implantadas as guias e sar-
jetas e a rede de abasteci-
mento de água.

- Autoria dos Vereadores: Gilberto Ale-
xandre de Moraes e Profª

Aracy de Oliveira Murari
Cardozo.

Nº019/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de galerias
pluviais para resolver os
problemas causados pelas
enxurradas na Rua Goiás,
imediações do Centro Es-
pírita Chico Xavier.

- Autoria dos Vereadores: Gilberto Ale-
xandre de Moraes e Profª
Aracy de Oliveira Murari
Cardozo.

Nº020/2002 - Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a im-
plantação de iluminação
pública na Rua Goiás, no
trecho até a Avenida Rosa
Garcia Ceciliano, no Jardim
São Gabriel.

- Autoria dos Vereadores: Leomi Clóvis
Nilsen Viola e Prof. Jediel
Zacarias

Nº021/2002 - Que solicita do Executivo a
realização de obras de re-
cuperação da estrada mu-
nicipal que liga a cabecei-
ra do Córrego da Roça até
o cruzamento com a Rodo-
via Eliezer Montenegro Ma-
galhães.

- Autoria dos Vereadores: Leomi Clóvis
Nilsen Viola e Roberto
Genari

Nº064/2002 - Que solicita do Executivo o
recapeamento asfáltico no
prolongamento da Avenida
João Amadeu, no trecho
até o Jales Clube.

- Autoria dos Vereadores: Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz, Prof.
Jediel Zacarias, Claudir
Aranda da Silva, Leomi
Clóvis Nilsen Viola, Eng.
José Eduardo Pinheiro
Candeo, Wilson de Sou-
za Negrão, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim e
Irineu Rodrigues de Car-
valho.

Nº072/2002 - Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal de
Agricultura e Abastecimen-
to sejam colocados à dispo-
sição dos proprietários ru-
rais do Córrego do Matão,
Matãozinho, Jataí e Barra
Bonita, localizados ao lon-
go da Rodovia Jarbas de
Moraes, os trabalhos de re-
cuperação de todos os
acessos diretos às entradas
dos sítios, chácaras e fa-
zendas, através da cessão
de máquinas, tubulações

para canalização das águas
pluviais e mão-de-obra para
execução dos serviços.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues e Aracy de Oli-
veira Murari Cardozo.

Nº073/2002 - Que solicita do Executivo e
do Chefe de Gabinete da
Secretaria Municipal de
Obras, a instalação de gui-
as, sarjetas e a pavimenta-
ção asfáltica na Rua Cosme
e Damião, no Jardim
Tangará e na Rua Arlindo
Corrêa Júnior, no Jardim
Guarani.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues, Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz e Gil-
berto Alexandre de
Moraes.

Nº120/2002 - Que solicita do Secretário
Estadual de Transportes,
Michael Paul Zeitlin, provi-
dências visando o
recapeamento dos trechos
danificados da Rodovia
Eliezer Montenegro Maga-
lhães - SP 463, entre os
Municípios de Auriflama e
Araçatuba.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues e Hilário Pupim

Nº121/2002 - Que solicita do Diretor Re-
gional do Departamento de
Estradas de Rodagem do
Município de Araçatuba -
DR.11, Senhor José
Roberto Barchiega, provi-
dências visando o
recapeamento dos trechos
danificados da Rodovia
Eliezer Montenegro Maga-
lhães, entre os Municípios
de Auriflama e Araçatuba.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues e Hilário Pupim

Nº122/2002 - Que solicita do Executivo o
envio à Câmara Municipal
de Projeto de Lei autorizan-
do o Poder Executivo firmar
convênio com a Associação
dos Pais e Amigos dos De-
ficientes da Audição de
Jales, possibilitando
melhorias nas condições de
atendimento àqueles que
buscam tal local.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues e Gilberto Ale-
xandre de Moraes

Nº135/2002 - Que solicita do Executivo a
ampliação do abrigo de
passageiros existente na
Avenida João Amadeu, na



Praça da Catedral.
- Autoria dos Vereadores: Rivelino

Rodrigues, Clóvis Viola e
Hilário Pupim

Nº143/2002 - Que solicita do Executivo o
recapeamento da Rua
Aimorés, entre as Ruas São
Judas Tadeu e João Borges
de Lima, no Jardim Paraíso.

- Autoria dos Vereadores: Wilson de Sou-
za Negrão e Prof. Jediel
Zacarias

Nº162/2002 - Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
pública no canteiro central
da Avenida Salustiano
Pupim, em atendimento ao
pedido do Instituto Educa-
cional Profissionalizante de
Jales.

- Autoria dos Vereadores: Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz, Prof.
Jediel Zacarias, Leomi
Clóvis Nilsen Viola e Wil-
son de Souza Negrão.

Nº172/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito a implantação
de um obstáculo redutor de
velocidade na Rua Bom Je-
sus, entre a Ruas dos
Guatambus e dos Tamboris,
no Jardim Bom Jesus.

- Autoria dos Vereadores: Prof. Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Wilson de
Souza Negrão.

Nº185/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de galerias com
a colocação de tubos de
concreto no trecho entre a
Rua Bráz Polízio e a Rua
Mamoré, com aproximada-
mente 200 metros de exten-
são.

- Autoria dos Vereadores: Prof. Jediel
Zacarias, Marcelo Antônio
Berti Caparroz, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Flávio Prandi Franco,
Claudir Aranda da Silva,
Leomi Clóvis Nilsen Viola,
Hilário Pupim, Eng. José
Eduardo Pinheiro Candeo
e Wilson de Souza
Negrão.

Nº240/2002 - Que solicita do Executivo o
atendimento às reivindica-
ções do Lar dos Velhinhos
São Vicente de Paulo, a sa-
ber: reforma da capela,
ajardinamento da parte in-
terna (com ruas, passare-
las, estacionamentos, gui-
as, sarjetas e asfalto), refor-
ma do restante do prédio,

calçada e guias de sarjeta
da parte lateral (do lado da
marginal), terraplanagem,
plantio de grama e guias e
sarjetas na parte frontal e
construção de um depósito.

- Autoria dos Vereado
res com assento à Câ-
mara Municipal

Nº241/2002 - Que solicita do Executivo a
execução de obras de gui-
as, sarjetas, pavimentação
asfáltica, calçadas e a im-
plantação de toda infra-es-
trutura na Rua Adelaide
Peres Gomes Santana, im-
portante via de ligação en-
tre o prolongamento da Ave-
nida Francisco Jalles com a
Rua Suécia, na Vila Nossa
Senhora Aparecida da Boa
Vista.

- Autoria dos Vereadores: Wilson de Sou-
za Negrão e Prof. Jediel
Zacarias

Nº274/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito e ao Setor de
Engenharia da Prefeitura, a
execução de obras
objetivando o prolongamen-
to do canteiro central, até o
limite da guia, da Avenida
Francisco Jalles, no sentido
para o Jardim do Bosque
(centro-bairro).

- Autoria dos Vereadores: Leomi Clóvis
Nilsen Viola e Prof. Jediel
Zacarias

Nº287/2002 - Que solicita do Executivo a
realização de completa lim-
peza, com a retirada da
lama e detritos acumulados
nas lagoas de decantação
da Empresa Venturini-Már-
mores e Ganitos.

- Autoria dos Vereadores: Prof. Jediel
Zacarias, Hilário Pupim,
Claudir Aranda da Silva e
Leomi Clóvis Nilsen Viola.

Nº288/2002 - Que solicita do Executivo
junto a Elektro, a implanta-
ção de iluminação pública
na Rua Odércio Francisco
de Matos e na Rua Celso
Luiz Abra, paralelas ao Fri-
gorífico Jales.

- Autoria dos Vereadores: Prof. Jediel
Zacarias, Eng. José
Eduardo Pinheiro Candeo,
Flávio Prandi Franco,
Irineu Rodrigues de Car-
valho, Marcelo Antônio
Berti Caparroz, Wilson de
Souza Negrão, Hilário
Pupim, Claudir Aranda da

Silva, Leomi Clóvis Nilsen
Viola e Rivelino
Rodrigues.

Nº363/2002 - Que solicita do Executivo a
construção de um sarjetão
na Rua da Felicidade, esqui-
na com a Rua 14 Bis.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Roberto
Genari, Ilson Colombo de
Lima, Devanir Marques
Brandão, Irineu Rodrigues
de Carvalho, Claudir
Aranda da Silva, Wilson
de Souza Negrão, Aracy
de Oliveira Murari
Cardozo.

Nº368/2002 - Que solicita do Executivo a
colocação de placas
refletivas nas traseiras de
todos os ônibus que trans-
portam alunos do Município.

- Autoria dos Vereadores: Claudir Aranda
da Silva, Hilário Pupim e
Marcelo Antonio Berti
Caparroz.

Nº387/2002 - Que solicita do Executivo
junto ao Departamento de
Estradas de Rodagem -
DER e a Construeste, em-
presa responsável pela con-
servação terceirizada da
Rodovia Dr. Euphly Jalles
(SP-563), a implantação de
guias e sarjetas no trevo
(DA 349/563) de entrada
para nossa cidade.

- Autoria dos Vereadores: Marcelo Anto-
nio Berti Caparroz, Flávio
Prandi Franco, Rivelino
Rodrigues, Hilário Pupim,
Devanir Marques
Brandão, José Eduardo
Pinheiro Candeo, Roberto
Genari, Claudir Aranda da
Silva, Wilson de Souza
Negrão, Jediel Zacarias e
Leomi Clóvis Nilsen Viola.

Nº392/2002 - Que solicita do Executivo a
execução de terraplenagem
em área localizada no KM
581 da SP 320 adquirida
pela Associação Brasileira
das Escolas de Futebol -
ABEF, para implantação de
centro de treinamento, as-
sim como a elaboração dos
projetos especializados
para implantação do citado
centro, pelos engenheiros e
desenhistas da Prefeitura
Municipal.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues, Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
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Nilsen Viola, Hilário
Pupim, Eng. José Eduar-
do Pinheiro Candeo,
Claudir Aranda da Silva,
Marcelo Antonio Berti
Caparroz, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo e Wilson
de Souza Negrão.

Nº446/2002 - Que solicita do Executivo a
elaboração e encaminha-
mento para apreciação da
Câmara Municipal de Proje-
to de Lei que autorize facili-
tar aos servidores públicos
municipais o recebimento
dos seus respectivos salá-
rios mensais, em agência
bancária de livre escolha
dos mesmos e se tal solici-
tação não tiver
embasamento legal, seja
encontrada uma forma de
melhor atender os funcioná-
rios nesta justa reivindica-
ção.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

REQUERIMENTOS
 APRESENTADOS EM

CONJUNTO

Nº003/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre a quan-
tidade de professores efeti-
vos da Prefeitura Municipal
no exercício de 2001 e 2002
e a quantidade de professo-
res não efetivos que foram
contratados pela Prefeitura
Municipal nos exercícios de
2001 e 2002.

- Autoria  dos  Vereadores:   Eng.   José
Eduardo Pinheiro Can-
deo e Claudir Aranda da
Silva

Nº006/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre os mo-
tivos pelos quais até a pre-
sente data não foi conce-
dido nenhum reajuste sa-
larial aos servidores muni-
cipais, quando será conce-
dido o reajuste prometido
pela atual administração e
qual o percentual.

- Autoria dos Vereadores: Gilberto Ale-
xandre de Moraes,
Roberto Genari, Profª
Aracy de Oliveira Murari
Cardozo, Rivelino
Rodrigues e Claudir
Aranda da Silva.

Nº007/2002 - Que requer a constituição
de uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito para
apurar eventuais irregulari-
dades na emissão de notas
fiscais de despesas assim
como excesso de gastos
com combustíveis no Pron-
to Socorro Municipal de
Jales.

- Autoria dos Vereadores: Gilberto Ale-
xandre de Moraes, José
Eduardo Pinheiro Candeo,
Leomi Clóvis Nilsen Viola,
Claudir Aranda da Silva,
Rivelino Rodrigues, Profª
Aracy de Oliveira Murari
Cardozo e Roberto
Genari.

Nº015/2002 - Que requer do Executivo
várias informações sobre a
criação no Município de
Jales do 1º Ciclo do Ensino
Fundamental com duração
de 5 anos.

- Autoria dos Vereadores: Aracy de Oli-
veira Murari Cardozo, Gil-
berto Alexandre de
Moraes, Roberto Genari e
Rivelino Rodrigues.

Nº016/2002 - Que requer da Secretária
Estadual de Educação, Te-
resa Roserley Neubauer da
Silva, várias informações
sobre a medida adotada
pelo Município na criação do
1º Ciclo do Ensino Funda-
mental com duração de 5
anos.

- Autoria dos Vereadores: Aracy de Oli-
veira Murari Cardozo, Gil-
berto Alexandre de
Moraes, Roberto Genari e
Rivelino Rodrigues.

Nº017/2002 - Que requer do Executivo
várias informações sobre o
processo de escolha dos
beneficiados com bolsa de
estudos.

- Autoria dos Vereadores: Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz, Aracy
de Oliveira Murari
Cardozo, Rivelino
Rodrigues, José Eduardo
Pinheiro Candeo, Gilberto
Alexandre de Moraes,
Roberto Genari, Claudir
Aranda da Silva e Flávio
Prandi Franco.

Nº018/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre se a
medida imposta pelo Chefe
de Gabinete da Secretaria
de Planejamento, determi-
nando que o entulho cole-
tado na cidade seja obriga-

toriamente despejado no
“lixão” foi autorizado pelo
Prefeito Municipal e se a
Prefeitura Municipal pode
definir outros locais mais
próximos onde os
carrinheiros possam despe-
jar o entulho coletado na ci-
dade.

- Autoria dos Vereadores: Flávio Prandi
Franco, Claudir Aranda da
Silva, Roberto Genari,
Leomi Clóvis Nilsen Viola,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Wilson de Souza
Negrão, Profª Aracy de
Oliveira Murari Cardozo e
Rivelino Rodrigues.

Nº021/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre quem
está custeando o
recapeamento asfáltico do
prolongamento da Avenida
João Amadeu, no trecho lo-
calizado após o Distrito In-
dustrial II até o Jales Clube
e o custo do referido
recapeamento.

- Autoria dos Vereadores: Aracy de Oli-
veira Murari Cardozo, Gil-
berto Alexandre de
Moraes, Roberto Genari e
Rivelino Rodrigues.

Nº022/2002 - Que requer do Executivo,
do Chefe de Gabinete da
Secretaria de Planejamen-
to e do Secretário de Finan-
ças, várias informações so-
bre as empresas que estão
estabelecidas ou estabele-
cer-se-ão no local destina-
do à incubadora industrial,
sito à Rua 21, 2029, centro;
sobre participação das em-
presas que farão uso do lo-
cal quanto ao pagamento
dos gastos com as obras de
adequação; sobre o contra-
to de locação e sobre o
montante total dos gastos
para a execução da obra.

- Autoria dos Vereadores: Profª Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Rivelino
Rodrigues e Roberto
Genari.

Nº024/2002 - Que requer da Mesa, a
constituição de uma Comis-
são Parlamentar de Inqué-
rito visando apurar eventu-
ais irregularidades na im-
plantação do Centro de
Lazer do Trabalhador de
Jales, objeto de convênio
firmado em 16/05/2001, en-
tre a Secretaria de Estado



de Emprego e Relações do
Trabalho e a Prefeitura Mu-
nicipal de Jales.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

Nº32/2002 - Que requer do Executivo in-
formações sobre quem é o
responsável pelas irregula-
ridades verificadas no con-
curso para o PASEC; sobre
as medidas adotadas pelo
Executivo a fim de corrigir
as irregularidades; qual o
tipo de assessoria que vem
sendo prestada pela empre-
sa Scaramuzza &
Scaramuzza S/C Ltda e
quanto paga por tal asses-
soria. - Rejeitado

- Autoria dos Vereadores: Profª Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Rivelino
Rodrigues e Roberto
Genari.

Nº43/2002 - Que requer do Conselho
Municipal de Saúde e do
Secretário Municipal de
Saúde, informação sobre o
motivo de não ter sido apro-
vado pelo Conselho Muni-
cipal de Saúde o pleito
objetivando a instalação do
Centro de Hemodiálise em
Jales.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues, José Eduardo
Pinheiro Candeo, Hilário
Pupim, Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Wilson
de Souza Negrão, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Claudir Aranda da Silva,
Roberto Genari, Leomi
Clóvis Nilsen Viola, Gil-
berto Alexandre de
Moraes e Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz.

Nº47/2002 - Que requer do Executivo in-
formações sobre quem é o
proprietário da área onde se
encontra instalado o campo
de futebol do bairro rural
“Córrego do Quebra-Caba-
ça” e caso a área pertença
à municipalidade, requer o
envio de cópia do documen-
to de propriedade respecti-
vo.

- Autoria dos Vereadores: Hilário Pupim
e Rivelino Rodrigues

Nº049/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre a quem
deve ser atribuída a respon-
sabilidade pelo não atendi-
mento às solicitações feitas

pelo Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação
- FNDE; sobre o valor das
verbas que deixarão de ser
repassadas ao município
por conta da suspensão de
transferência dos recursos
para a merenda escolar e
quais as medidas que estão
sendo adotadas pelo Se-
nhor Prefeito Municipal para
evitar que tais fatos voltem
a ocorrer.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues, Gilberto Ale-
xandre de Moraes,
Roberto Genari, Aracy de
Oliveira Murari Cardozo e
Leomi Clóvis Nilsen Viola.

Nº061/2002 - Que requer do Executivo
informações sobre se o ter-
reno localizado no Distrito
Industrial II, onde está ins-
talado a Fábrica de Tubos
de Concreto e Artefatos de
Cimento da Prefeitura Mu-
nicipal de Jales é de propri-
edade da Municipalidade ou
de particular; Se caso não
pertencer à Municipalidade
informações sobre o propri-
etário do referido terreno;
Se a Prefeitura paga aluguel
pelo uso do mesmo e em
caso positivo qual o valor
mensal do aluguel.

- Autoria dos Vereadores: Eng. José
Eduardo Pinheiro Candeo,
Hilário Pupim, Flávio
Prandi Franco, Rivelino
Rodrigues, Aracy de Oli-
veira Murari Cardozo,
Roberto Genari, Leomi
Clóvis Nilsen Viola, Irineu
Rodrigues de Carvalho e
Claudir Aranda da Silva.

Nº063/2002 - Que requer do Executivo o
envio de informações à Câ-
mara Municipal, de forma
detalhada, de todos os gas-
tos feitos pela Prefeitura
Municipal na realização dos
46º Jogos Regionais, inclu-
sive despesas efetuadas
com verbas destinadas pelo
Governo do Estado de São
Paulo para o referido even-
to esportivo.

- Autoria dos Vereadores: Irineu
Rodrigues de Carvalho e
Wilson de Souza Negrão.

Nº071/2002 - Que requer do Executivo e
do Secretário Municipal de
Saúde, informações sobre
os dados estatísticos com
relação a números de ani-
mais abandonados no perí-

metro urbano da cidade;
sobre quem são os profissi-
onais ligados à vigilância de
saúde municipal responsá-
veis pelo controle de dados
relacionados aos animais;
sobre como são tratados os
animais que se encontram
abandonados e se existem
projetos voltados à solução
do problema.

- Autoria dos Vereadores: Profª Aracy de
Oliveira Murari Cardozo e
Rivelino Rodrigues.

Nº073/2002 - Que requer da Mesa sejam
oficiados aos Deputados
Júlio Semeghini, Aloysio
Nunes Ferreira Filho, Vadão
Gomes, Luciano Zica, Ed-
son Aparecido, Vaz de Lima,
Edson Gomes, Dimas
Ramalho, Arnaldo Jardim e
José Zico Prado, solicitan-
do o empenho destes ilus-
tres representantes públicos
para sensibilizar o governo
estadual e reitoria da
UNESP quanto às condi-
ções propícias de Jales
para contribuir na
interiorização do conheci-
mento produzido por aque-
la Universidade, com a ins-
talação de um “campi” em
nosso Município.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues, Gilberto Ale-
xandre de Moraes, Ilson
Colombo de Lima, Profª
Aracy de Oliveira Murari
Cardozo, Claudir Aranda
da Silva, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Hilário
Pupim, Marcelo Antonio
Berti Caparroz, Roberto
Genari e Irineu Rodrigues
de Carvalho.

Nº079/2002 - Que requer do Presidente
do Conselho Municipal de
Saúde e Secretário Munici-
pal de Saúde, Dr. Mauro
Hatsuo Suetugo; do Prove-
dor da Santa de Casa de
Misericórdia de Jales, José
Terron Spina e do Prefeito
Municipal de Jales, José
Antonio Caparroz, informa-
ções sobre quantos pacien-
tes foram atendidos desde
a instalação do equipamen-
to de ultra-sonografia até a
presente data e quais os cri-
térios para este atendimen-
to; Se as filas foram extin-
tas e em caso positivo apre-
sentar relatórios de atendi-
mento e se ainda não extin-
tas, quantas pessoas aguar-
dam na fila para atendimen-
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to.
- Autoria dos Vereadores: Rivelino

Rodrigues, Marcelo Anto-
nio Berti Caparroz,
Roberto Genari, Devanir
Marques Brandão, Hilário
Pupim, Claudir Aranda da
Silva, Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Leomi
Clóvis Nilsen Viola, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Ilson Colombo de Lima,
Flávio Prandi Franco e
José Eduardo Pinheiro
Candeo.

Nº089/2002 - Que requer do Executivo e
do Secretário de Finanças
informações sobre qual ou
quais empresas são respon-
sáveis pelo serviço de
varrição de nossa cidade;
sobre sua forma de
contratação e a freqüência
da execução dos trabalhos;
sobre o mapeamento da ci-
dade para execução do tra-
balho e as razões de o mes-
mo não estar sendo execu-
tado de maneira correta;
sobre se o referido contrato
está em vigência e se as
obrigações e direitos estão
sendo cumpridos.

- Autoria dos Vereadores: Profª Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
Rivelino Rodrigues e
Roberto Genari.

Nº095/2002 - Que requer do Chefe de
Gabinete da Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento,
Eng. Nilton Zenhiti Suetugo,
informações sobre os reais
motivos que levaram à reti-
rada dos bancos no cantei-
ro central da Avenida Fran-
cisco Jalles, entre as ruas 8
e 6; se houve ressarcimen-
to para as empresas que
investiram no pagamento
dos bancos; sobre os moti-
vos da não instalação dos
prometidos novos bancos
naquele local e se fosse
para cumprimento da legis-
lação de trânsito vigente,
por que os restantes dos
bancos ao longo da Aveni-
da também não foram re-
movidos.

- Autoria dos Vereadores: Profª Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
Rivelino Rodrigues,
Roberto Genari e Gilberto
Alexandre de Moraes.

Nº098/2002 - Que requer do Secretário
Municipal de Saúde, infor-
mações sobre a existência

em nossos postos de aten-
dimento de saúde de apa-
relhos para prevenção de
gravidez denominados DIU,
de medicamentos do tipo
anticoncepcional e de apa-
relho de cauterização. Se
afirmativa a resposta, quais
os motivos de não estarem
sendo colocados à disposi-
ção para utilização das mu-
lheres de nosso Município.

- Autoria dos Vereadores: Aracy de Oli-
veira Murari Cardozo e
Rivelino Rodrigues.

MOÇÕES APRESENTADAS EM
CONJUNTO

Aplausos nº06/2002 - Aos Ilustríssimos
Senhores Jornalistas
Jubayr Ubyrantan Bispo e
João Carlos Ferreira, Presi-
dente e 2º Vice-Presidente
respectivamente da Associ-
ação dos Jornais do Interi-
or - ADJORI, pelo êxito ob-
tido na organização do En-
contro Regional de Jornais
do Interior.

- Autoria dos Vereadores: Prof. Jediel
Zacarias e Flávio Prandi
Franco

Aplausos nº08/2002 - Aos Ilustríssimos
Senhores Moisés Landin de
Souza e Edson Antônio da
Silva, vencedores do con-
curso para a escolha do
Hino Oficial de Jales.

- Autoria dos Vereadores: Profª Aracy de
Oliveira Murari Cardozo e
Roberto Genari

Pesar nº09/2002 - Pelo falecimento de
Luiz Antônio Cavenaghi.

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

Pesar nº10/2002 - Pelo falecimento do
Prefeito de Fernandópolis
Newton Camargo.

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

Pesar nº11/2002 - Pelo falecimento de
Antônio Luiz Liebana Men-
des.

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

Pesar nº12/2002 - Pelo falecimento de
Lúcio Fiorilli.

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

Pesar nº13/2002 - Pelo falecimento de
Wander Mário Vello de

Moraes Andrade.
- Autoria dos Vereadores com assento

à Câmara Municipal.

Pesar nº14/2002 - Pelo falecimento de
Pedro Modesto Andreo
Padilha.

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

Pesar nº15/2002 - Pelo falecimento de
Antônio Bernardo Peres.

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

Apoio nº17/2002 - Aos Líderes do PMDB
na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal, para
que  junto às suas respecti-
vas bancadas, apreciem em
regime de urgência e votem
favoravelmente à aprova-
ção do Projeto de Lei que
dispõe sobre o Plano de
Cargos e Salários do Judi-
ciário Federal.

- Autoria dos Vereadores: Prof. Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
Nilsen Viola e Wilson de
Souza Negrão.

Pesar nº020/2002 - Pelo falecimento de
Wladimir Antônio Franco.

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

Aplausos nº021/2002 - Aos Ilustríssimos
Senhores Márcio Antônio
Prandi, Nilton Mário Pavan
Alves, Wilter Guerzoni, José
Antônio de Carvalho e de-
mais membros do Comitê
Organizador dos 46º Jogos
Regionais, pelo trabalho
que realizaram na organiza-
ção dos Jogos.

- Autoria dos Vereadores: Eng. José
Eduardo Pinheiro Candeo
e Prof. Jediel Zacarias.

Pesar nº022/2002 - Pelo falecimento do
Doutor Getúlio de Carvalho.

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

Pesar nº023/2002 - Pelo falecimento da
Professora Nívea Leni
Marcondes Pavan Alves.

 - Autoria dos Vereadores com assen-
to à Câmara Municipal.

Aplausos nº024/2002 - Às Rádios Assun-
ção AM e Regional FM, atra-
vés do seu Diretor Nilton
Navarro, organizadoras da
15ª Festa dos Motoristas e
Encontro de Caminhonei-
ros, pelo êxito e o
brilhantismo do evento rea-
lizado no dia 27 de julho p.p.



na Praça da Catedral.
- Autoria dos Vereadores: Wilson de Sou-

za Negrão e Irineu
Rodrigues de Carvalho.

Pesar nº025/2002 - Pelo falecimento de
Antônio Rodrigues da Grela.

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

Apoio nº28/2002 - À Coordenação Naci-
onal da Campanha contra a
ALCA, pela campanha en-
cetada e conclamando a to-
dos os brasileiros de Jales
para que participem do ple-
biscito, dizendo não à Alca,
não à participação do Brasil
no prosseguimento das ne-
gociações da Alca e não à
entrega da Base de
Alcântara ao controle militar
dos EUA.

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

Aplausos nº31/2002 - Aos Ilustríssimos
Senhores Tan Soey Gwan e
Tan Koen Gwan,
digníssimos Diretores Pro-
prietários da Geração
Cocarauto de Veículos Ltda,
C o n c e s s i o n á r i a
Volkswagen do Brasil em
Jales, pelo desempenho da
referida empresa, que se
destaca como uma das
mais importantes revendas
de veículos do Estado de
São Paulo.

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

Aplausos nº39/2002 - Ao Professor Mar-
celo Bonetti Agostinho, pelo
extraordinário trabalho que
vem realizando junto aos
alunos da EE Dom Artur
Horsthuis , EE. Juvenal
Giraldelli e EE. Onélia
Faggione Moreira, através
do projeto “Estimulo à Cida-
dania”.

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

EMENDAS ÀS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2.003 APRESENTADAS EM

CONJUNTO

Aditiva nº39/2002 - Aquisição de equipa-
mentos hospitalares para o
Pronto Socorro Municipal.

- Autoria dos Vereadores: Eng. José
Eduardo Pinheiro Candeo,

Hilário Pupim e Rivelino
Rodrigues.

Aditiva nº40/2002 - Construção de vesti-
ários no Campo de Futebol
da Barra Bonita.

- Autoria dos Vereadores: Eng. José
Eduardo Pinheiro Candeo,
Hilário Pupim e Leomi Cló-
vis Nilsen Viola.

Aditiva nº42/2002 - Construção de prédio
para instalação de PSF -
Programa de Saúde da Fa-
mília no Jardim Municipal.

- Autoria dos Vereadores: Eng. José
Eduardo Pinheiro Candeo,
Hilário Pupim e Leomi Cló-
vis Nilsen Viola.

Aditiva nº047/2002 - Aquisição de mobili-
ário para a Creche do Jar-
dim Municipal.

- Autoria dos Vereadores: Eng. José
Eduardo Pinheiro Candeo,
Hilário Pupim e Leomi Cló-
vis Nilsen Viola.

Aditiva nº048/2002 - Aquisição de mobili-
ário para a Creche do Jar-
dim Oiti.

- Autoria dos Vereadores: Eng. José
Eduardo Pinheiro Candeo,
Hilário Pupim e Leomi Cló-
vis Nilsen Viola.

Aditiva nº49/2002 - Construção de prédio
para instalação de PSF -
Programa de Saúde da Fa-
mília no Jardim Novo Mun-
do.

- Autoria dos Vereadores: Eng. José
Eduardo Pinheiro Candeo,
Hilário Pupim e Leomi Cló-
vis Nilsen Viola.

EMENDAS AO ORÇAMENTO
PARA O EXERCÍCIO DE 2.003

APRESENTADAS EM CONJUNTO

Modificativa nº59/2002 - Redução para o
limite de 10% (dez por cen-
to) do orçamento da despe-
sa para a abertura de crédi-
tos adicionais suplementa-
res. - Rejeitada

- Autoria dos Vereadores: Prof. Luís
Especiato e Gilberto Ale-
xandre de Moraes

Aditiva nº61/2002 - Destinação de dota-
ção orçamentária para a
Promoção e Desenvolvi-
mento Industrial- Aplicações
diretas e construção de
galpões e infra-estrutura.

- Autoria dos Vereadores: Prof. Luís
Especiato e Rivelino
Rodrigues

Aditiva nº87/2002 - Aumento da dotação
orçamentária destinação ao
Ensino de Terceiro Grau -
Encargos com Incentivos a
Estudantes.

- Autoria dos Vereadores: Prof. Luís
Especiato, Rivelino
Rodrigues e Eng. José
Eduardo Pinheiro Candeo.

PROJETOS APRESENTADOS
EM CONJUNTO

P.L. nº10/2002 - Que assegura o paga-
mento de meia-entrada a
estudantes e aos maiores
de 65 anos e o ingresso gra-
tuito aos menores de 12
anos, nos espetáculos cul-
turais, esportivos e de lazer,
realizados em imóveis de
propriedade do município.

Arquivado
- Autoria dos Vereadores: Profª Aracy de

Oliveira Murari Cardozo,
Rivelino Rodrigues, Gil-
berto Alexandre de
Moraes e Roberto Genari.

P.L. nº11/2002 - Que declara de Utilidade
Pública a Associação Co-
munitária Moriah.

    - Arquivado
- Autoria dos Vereadores: Jediel

Zacarias, Hilário Pupim,
Marcelo Antonio Berti
Caparroz, José Eduardo
Pinheiro Candeo, Flávio
Prandi Franco, Roberto
Genari, Gilberto Alexan-
dre de Moraes, Leomi Cló-
vis Nilsen Viola e Rivelino
Rodrigues.

P.L. nº26/2002 - Que torna obrigatória a
criação de vagas para esta-
cionamento de veículos de
pessoas portadoras de de-
ficiência ou com mobilidade
reduzida.

Autógrafo nº23/2002
Lei nº2.661/2002

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

P.L. nº33/2002 - Que institui a “Semana
Banzai Jales” e dá outras
providências.

Autógrafo nº25/2002
Lei nº2.658/2002

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

P.D.L. nº01/2002 - Que concede a Meda-
lha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor José
Rodrigues Neto e dá outras
providências.
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                 Decreto Legislativo nº150/
2002

- Autoria dos Vereadores: Claudir Aranda
da Silva, Roberto Genari,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Wilson de Souza
Negrão e Leomi Clóvis
Nilsen Viola.

P.D.L. nº03/2002 - Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Ilustríssimo Senhor
Kaname Wakabayashi e dá
outras providências.

Decreto Legislativo
nº151/2002

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

P.D.L. nº04/2002 - Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Excelentíssimo Senhor Jú-
lio Francisco Semeghini
Neto e dá outras providên-
cias.

Decreto Legislativo
nº152/2002

- Autoria dos Vereadores: Flávio Prandi
Franco, José Eduardo Pi-
nheiro Candeo, Hilário
Pupim, Marcelo Antonio
Berti Caparroz, Roberto
Genari, Wilson de Souza
Negrão, Jediel Zacarias,
Leomi Clóvis Nilsen Viola,
Irineu Rodrigues de Car-
valho, Claudir Aranda da
Silva e Rivelino
Rodrigues.

P.D.L. nº05/2002 - Que institui a “Sema-
na Banzai Jales” e dá outras
providências.

Devolvido aos autores
- Autoria dos Vereadores: Aracy de Oli-

veira Murari Cardozo,
Roberto Genari e Rivelino
Rodrigues

P.D. L. nº06/2002 - Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Ilustríssimo Senhor Quirino
Pereira Belo e dá outras
providências.

Dec re to -Leg i s l a t i vo
nº154/2002

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

P.D.L. nº10/2002 - Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Ilustríssimo Senhor
Laurindo Novaes Neto e dá
outras providências.

Dec re to -Leg i s l a t i vo
nº158/2002

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

P.D.L. nº11/2002 - Que concede a Meda-

lha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Profes-
sor Antonio Mendes Dias e
dá outras providências.

Dec re to -Leg i s l a t i vo
nº159/2002

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

P.D.L. nº14/2002 - Que concede a Meda-
lha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor José
Fernandes Santa Rosa e dá
outras providências.

Decreto Legislativo
nº162/2002

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

P.D.L. nº15/2002 - Que concede a Meda-
lha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Leonisio
Gambeiro e dá outras pro-
vidências.

Decreto Legislativo
nº163/2002

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº01/
2002 - Que dá nova redação
ao Artigo da Lei Orgânica do
Município, permitindo a re-
eleição dos membros da
Mesa.

 Emenda à Lei Orgânica
nº11/2002

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

P.Resolução nº03/2002 - Que regulamen-
ta o uso dos veículos ofici-
ais da Câmara Municipal.

Aprovado com
Substitutivo de autoria do
Vereador Clóvis Viola.

- Autoria dos Vereadores: Aracy de Oli-
veira Murari Cardozo,
Roberto Genari, Gilberto
Alexandre de Moraes e
Rivelino Rodrigues.

Substitutivo nº01/2002 ao Projeto de Lei
nº69/2002, que disciplina a
forma de promoção da
FACIP e dá outras providên-
cias. - Arquivado

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues, Aracy de Oli-
veira Murari Cardozo e
Leomi Clóvis Nilsen Viola.

Substitutivo nº02/2002 ao Projeto de Lei
nº69/2002, que disciplina a
forma de promoção da
FACIP e dá outras providên-
cias. - Rejeitado

- Autoria dos Vereadores: Gilberto Ale-
xandre de Moraes,
Rivelino Rodrigues, Aracy

de Oliveira Murari
Cardozo e Roberto
Genari.

PROJETOS ORIUNDOS DO
PODER EXECUTIVO

PROJETOS DE LEI

APROVADOS

P.L. nº01/2002 - Que altera o Artigo 1º da
Lei nº2.602, de 12 de se-
tembro de 2001.

Autógrafo nº01/2002
Lei nº2.636/2002

P.L. nº02/2002 - Que autoriza a adminis-
tração municipal implantar e
desenvolver projetos bene-
fícios e dá outras providên-
cias.

Autógrafo nº02/2002
Lei nº2.635/2002

P.L. nº04/2002 - Que abre crédito adicio-
nal suplementar.

Autógrafo nº07/2002
Lei nº2.641/2002

P.L. nº05/2002 - Que dispõe sobre o regi-
me de adiantamento e dá
outras providências.

Autógrafo nº05/2002
Lei nº2.637/2002

P.L. nº06/2002 - Que autoriza recebimento
em doação de área destina-
da a ampliação de via pú-
blica.

Autógrafo nº04/2002
Lei nº2.639/2002

P.L. nº07/2002 - Que altera os Artigos 2º
e 9º da Lei Municipal
nº2.238/95.

Autógrafo nº13/2002
Lei nº2.647/2002

P.L. nº09/2002 - Que dispõe sobre a aber-
tura de crédito adicional es-
pecial.

Autógrafo nº06/2002
Lei nº2.638/2002

P.L. nº12/2002 - Que autoriza convênio
com a Secretaria de Estado
da Juventude, Esportes e
Lazer, para realização dos
46º Jogos Regionais.

Autógrafo nº09/2002
Lei nº2.642/2002

P.L. nº14/2002 - Que abre crédito adicio-
nal.

Autógrafo nº10/2002
Lei nº2.643/2002

P.L. nº15/2002 - Que autoriza a celebra-
ção de convênio com o TRT
- 15ª Região para cessão de
servidores.

Autógrafo nº12/2002
Lei nº2.646/2002

P.L. nº16/2002 - Que autoriza a celebra-
ção de convênio com a Se-
cretaria Estadual de Assis-



tência e Desenvolvimento
social do Estado de São
Paulo, para construção de
Núcleo de Promoção Soci-
al - creche municipal.

Autógrafo nº11/2002
Lei nº2.644/2002

P.L. nº18/2002 - Que autoriza recebimen-
to em doação de área des-
tinada a regularização de
via pública.

Autógrafo nº14/2002
Lei nº2648/2002

P.L. nº19/2002 - Que altera a Lei Munici-
pal nº2.561, de 21 de feve-
reiro de 2001.

Autógrafo nº17/2002
Lei nº2.651/2002

P.L. nº21/2002 - Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convênio
com a APAE - Associação
de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais de Jales.

Autógrafo nº15/2002
Lei nº2.649/2002

P.L. nº22/2002 - Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convênio
com a Associação Anti-Alco-
ólica de Jales.

Autógrafo nº16/2002
Lei nº2.650/2002

P.L. nº24/2002 - Que dá nova redação a
alínea “b”, do Artigo 3º da
Lei nº2.609, de 25 de se-
tembro de 2001 e dá outras
providências.

        Autógrafo nº19/2002
Lei nº2.652/2002

P.L. nº25/2002 - Que concede revisão
anual à remuneração dos
servidores públicos munici-
pais.

        Autógrafo nº20/2002
Lei nº2.653/2002

P.L. nº27/2002 - Que autoriza o Poder
Executivo Municipal a assi-
nar convênio com Clubes e
Associações, objetivando
adequação e cessão de
praças esportivas para a
realização dos 46º Jogos
Regionais.

        Autógrafo nº21/2002
Lei nº2.654/2002

P.L. nº28/2002 - Que autoriza o Poder
Executivo Municipal a cele-
brar convênio com o Esta-
do de São Paulo, por inter-
médio da Secretaria do Go-
verno e Gestão Estratégica,
objetivando a instalação e
funcionamento, no Municí-
pio, de uma unidade do Pro-
grama Acessa São Paulo.

        Autógrafo nº22/2002
Lei nº2.656/2002

P.L. nº29/2002 - Que abre crédito adicio-
nal suplementar.

        Autógrafo nº24/2002
Lei nº2.657/2002

P.L. nº30/2002 - Que estabelece o perí-
metro urbano da cidade de
Jales.

        Autógrafo nº29/2002
Lei nº2.662/2002

P.L. nº32/2002 - Que autoriza o Poder
Executivo a celebrar convê-
nio com a União - Justiça
Eleitoral.

        Autógrafo nº26/2002
Lei nº2.659/2002

P.L. nº35/2002 - Que autoriza o Poder
Executivo a celebrar convê-
nio com a Secretaria de Es-
tado da Juventude, Esporte
e Lazer.

        Autógrafo nº27/2002
Lei nº2.660/2002

P.L. nº36/2002 - Que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias
para o exercício financeiro
de 2003 e dá outras provi-
dências.

        Autógrafo nº43/2002
Lei nº2.673/2002

P.L. nº37/2002 - Que autoriza a doação
de material inservível.

        Autógrafo nº31/2002
Lei nº2.663/2002

P.L. nº38/2002 - Que autoriza a cessão
de direito real de uso de
imóvel de propriedade do
Município para dar cumpri-
mento ao disposto na Lei
Federal nº7.802, de 11 de
julho de 1.989, com suas al-
terações posteriores, que
disciplina o uso de
agrotóxicos e dá outras pro-
vidências.

        Autógrafo nº32/2002
Lei nº2664/2002

P.L. nº39/2002 - Que dispõe sobre auto-
rização para abertura de
crédito adicional.

        Autógrafo nº34/2002
Lei nº2.665/2002

P.L. nº40/2002 - Que autoriza firmar con-
vênio com a Santa Casa de
Misericórdia de Jales
objetivando a instalação de
um serviço de ultra-
sonografia mediante cessão
de uso do aparelho corres-
pondente.

        Autógrafo nº38/2002
Lei nº2.669/2002

P.L. nº41/2002 - Que autoriza o Poder
Executivo a firmar Convênio
e/ou Contrato com a Com-
panhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo -
CDHU.

        Autógrafo nº35/2002
Lei nº2.666/2002

P.L. nº42/2002 - Que autoriza a aliena-
ção de área que especifica,
por doação 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.

        Autógrafo nº36/2002
Lei nº2.667/2002

P.L. nº43/2002 - Que autoriza o Poder
Executivo Municipal a cele-
brar convênio com o Esta-
do de São Paulo, por inter-
médio da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento,
objetivando o recebimento,
em doação, de bens e obras
necessárias a sua respecti-
va instalação, referentes a
programas ligados à Agri-
cultura.

        Autógrafo nº37/2002
Lei nº2.668/2002

P.L. nº44/2002 - Que autoriza o Poder
Executivo Municipal a cele-
brar Convênio com o Sindi-
cato Rural de Jales,
objetivando cessão de imó-
vel para o desenvolvimento
do Programa de Educação
Integral-PEI.

        Autógrafo nº39/2002
Lei nº2.670/2002

P.L. nº45/2002 - Que autoriza o Poder
Executivo Municipal a cele-
brar convênio com o Esta-
do de São Paulo, por inter-
médio da Secretaria de Re-
cursos Hídricos, Sanea-
mento e Obras - Departa-
mento de Águas e Energia
Elétrica - DAEE, objetivando
a instalação e manutenção
da Unidade de Serviços e
Obras de Jales - TGJA.

        Autógrafo nº40/2002
Lei nº2.671/2002

P.L. nº46/2002 - Que autoriza a Prefeitu-
ra Municipal de Jales a re-
ceber, mediante “Instrumen-
to de Liberação de Crédito
Não Reembolsável”, recur-
sos financeiros do Fundo
Estadual de Prevenção e
Controle da Poluição -
FECOP.

        Autógrafo nº42/2002
Lei nº2.672/2002

P.L. nº48/2002 - Que estende benefício e
incentivos fiscais respecti-
vamente, às empresas ins-
taladas em área contígua ao
Distrito Industrial II e ZPIA.

        Autógrafo nº44/2002
Lei nº2.674/2002

P.L. nº49/2002 - Que dispõe sobre a cria-
ção do Conselho de Partici-
pação e Desenvolvimento
da Comunidade Negra e dá
outras providências.

        Autógrafo nº48/2002
Lei nº2.677/2002

P.L. nº50/2002 - Que institui o Dia Munici-
pal de Luta Contra a Den-
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gue.
        Autógrafo nº49/2002

Lei nº2.678/2002
P.L. nº51/2002 - Que dispõe sobre a cria-

ção do Conselho Municipal
Antidrogas e dá outras pro-
vidências.

        Autógrafo nº50/2002
Lei nº2.679/2002

P.L. nº52/2002 - Que dispõe sobre a aber-
tura de crédito adicional es-
pecial.

         Autógrafo nº45/2002
Lei nº2.675/2002

P.L. nº53/2002 - Que dispõe sobre aber-
tura de crédito adicional es-
pecial.

         Autógrafo nº46/2002
Lei nº2.676/2002

P.L. nº56/2002 - Que dispõe sobre a aber-
tura de crédito especial.

         Autógrafo nº52/2002
Lei nº2.680/2002

P.L. nº57/2002 - Que dispõe sobre a insti-
tuição do Programa Munici-
pal de Combate e Preven-
ção à Dengue e dá outras
providências.

         Autógrafo nº57/2002
Lei nº2.684/2002

P.L. nº58/2002 - Que autoriza o Executi-
vo a arcar com despesas de
consumo de água do prédio
cedido à Justiça Federal de
Jales.

         Autógrafo nº58/2002
Lei nº2.683/2002

P.L. nº59/2002 - Que dá nova redação ao
Artigo 10 da Lei nº1.121, de
23/05/79.

        Autógrafo nº53/2002
Lei nº2.682/2002

P.L. nº61/2002 - Que altera dispositivos
da Lei nº2.594, de 26 de ju-
nho de 2001, que dispõe
sobre autorização ao Muni-
cípio de Jales a integrar o
Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Região de Jales.

        Autógrafo nº59/2002
Lei nº2.685/2002

P.L. nº62/2002 - Que dispõe sobre aber-
tura de crédito adicional.

        Autógrafo nº61/2002
Lei nº2.687/2002

P.L. nº63/2002 - Que estima a Receita e
fixa a Despesa do Municí-
pio de Jales para o exercí-
cio de 2003.

        Autógrafo nº83/2002
Lei nº2.705/2002

P.L. nº64/2002 - Que autoriza doação de
área a empresa Borrachas
Brasil Ltda.

        Autógrafo nº67/2002
Lei nº2.692/2002

P.L. nº66/2002 - Que dispõe sobre aber-
tura de crédito adicional.

        Autógrafo nº62/2002
Lei nº2.688/2002

P.L. nº67/2002 - Que dá nova redação ao
Artigo 2º da Lei nº1.373/84,
de 14 de setembro de 1984.

        Autógrafo nº63/2002
Lei nº2.689/2002

P.L. nº68/2002 - Que concede direito real
de uso à Associação dos
Moradores do Conjunto
Habitacional “Santo
Hernandes Argentina”.

        Autógrafo nº64/2002
Lei nº2.690/2002

P.L. nº69/2002 - Que disciplina a forma
de promoção da Feira Agrí-
cola, Comercial, Industrial e
Pecuária de Jales - FACIP
e dá outras providências.

        Autógrafo nº69/2002
Lei nº2.695/2002

P.L. nº70/2002 - Que autoriza o Executi-
vo Municipal a alienar áre-
as de terras à SABESP para
implantação de Lagoa de
Tratamento de Esgoto Do-
miciliar, Centro de
Reservação - CR3 e dá ou-
tras providências.

        Autógrafo nº65/2002
Lei nº2.691/2002

P.L. nº72/2002 - Que altera a redação do
Artigo 1º da Lei nº1.569, de
09 de setembro de 1987.

         Autógrafo nº68/2002
Lei nº2.693/2002

P.L. nº73/2002 - Que altera o Artigo 1º e
prorroga prazo concedido
pelo Artigo 2º da Lei
nº2.628, de 27 de novembro
de 2001.

        Autógrafo nº78/2002
Lei nº

P.L. nº75/2002 - Que autoriza doação de
materiais inservíveis.

        Autógrafo nº72/2002
Lei nº2.698/2002

P.L. nº76/2002 - Que dispõe sobre a aber-
tura de crédito adicional es-
pecial.

        Autógrafo nº73/2002
Lei nº2.696/2002

P.L. nº77/2002 - Que prorroga prazo dos
contratos de trabalho de
Auxiliares de Enfermagem.

        Autógrafo nº76/2002
Lei nº2.700/2002

P.L. nº78/2002 - Que altera a Lei nº2.695,
de 13/11/2002.

        Autógrafo nº74/2002
Lei nº2.697/2002

P.L. nº80/2002 - Que dispõe sobre aber-
tura de crédito adicional.

        Autógrafo nº77/2002
Lei nº2.699/2002

P.L. nº81/2002 - Que altera a Lei Munici-
pal nº1.918, de 11 de junho
de 1.991 e dá outras provi-
dências.

        Autógrafo nº79/2002
Lei nº2.703/2002

P.L. nº82/2002 - Que autoriza permuta de

imóveis.
        Autógrafo nº80/2002

Lei nº2.702/2002
P.L. nº83/2002 - Que concede direito real

de uso à Associação de
Desenvolvimento Comuni-
tário do Bairro do Jataí.

        Autógrafo nº81/2002
Lei nº2.704/2002

P.L. nº84/2002 - Que autoriza o IPASM -
Instituto de Previdência e
Assistência Social Municipal
de Jales a alienar imóveis.

         Autógrafo nº84/2002
Lei nº2.709/2002

P.L. nº85/2002 - Que acrescenta artigo à
Lei nº2.238, de 07 de junho
de 1995.

         Autógrafo nº85/2002
Lei nº2.708/2002

P.L. nº86/2002 - Que autoriza o Executi-
vo Municipal a celebrar Ter-
mo de Adesão à Convênio,
celebrado entre o Estado de
São Paulo, por intermédio
das Secretarias da Habita-
ção e do Emprego e Rela-
ções do Trabalho; a Com-
panhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo -
CDHU e o Banco Nossa
Caixa S/A, objetivando a
implantação e a execução
do Programa PROLAR/
Banco do Povo Paulista.

         Autógrafo nº86/2002
Lei nº2.707/2002

P.L. nº87/2002 - Que autoriza doação de
matérias inservíveis.

        Autógrafo nº87/2002
Lei nº2.706/2002

P.L. nº88/2002 - Que altera o Artigo3º da
Lei nº2.075, de 17 de de-
zembro de 2002, que esti-
ma a receita e fixa a despe-
sa do Município de Jales
para o exercício de 2003.

        Autógrafo nº91/2002
Lei nº2.710/2002

ARQUIVADO

P.L. nº65/2002 - Que prorroga prazo con-
cedido pelo Artigo 2º da Lei
nº2.628, de 27/11/2001

DEVOLVIDOS AO EXECUTIVO

P.L. nº13/2002 - Que abre crédito adicio-
nal especial.

P.L. nº31/2002 - Que torna obrigatória a
criação de vagas para esta-
cionamento de veículos de
pessoas portadoras de de-
ficiência ou com mobilidade
reduzida.

P.L. nº47/2002 - Que autoriza o Executi-
vo Municipal a alienar áre-
as de terras à SABESP, para



implantação de Lagoa de
Tratamento de Esgoto Do-
miciliar, Centro de
Reservação - CR3 e dá ou-
tras providências.

P.L. nº71/2002 - Que autoriza o Executi-
vo Municipal a alienar área,
mediante dação em paga-
mento e dá outras providên-
cias.

PROJETOS DE LEI
COMPLEMENTAR

APROVADOS

P.L.C. nº01/2002 - Que altera o Artigo 1º
da Lei Complementar
nº076, de 08 de julho de
1999.

          Autógrafo nº03/2002
Lei Complementar nº94/
2002

P.L.C. nº03/2002 - Que altera a redação
do Artigo 7º da Lei Comple-
mentar nº091, de 13 de de-
zembro de 2001 e acres-
centa parágrafos.

          Autógrafo nº28/2002
Lei Complementar nº95/
2002

P.L.C. nº04/2002 - que cria cargos de
Auxiliar de Enfermagem.

          Autógrafo nº30/2002
Lei Complementar nº96/
2002

P.L.C. nº05/2002 - Que dispõe sobre o
Plano de Carreira da Prefei-
tura Municipal de Jales e dá
outras providências.

          Autógrafo nº56/2002
Lei Complementar nº100/
2002

P.L.C. nº07/2002 - Que altera a Lei Com-
plementar nº18/93, de 31 de
maio de 1993.

          Autógrafo nº41/2002
Lei Complementar nº98/
2002

P.L.C. nº08/2002 - Que altera a Lei Com-
plementar nº41, de 18 de
outubro de 1995.

          Autógrafo nº55/2002
Lei Complementar nº101/
2002

P.L.C. nº09/2002 - Que altera o inciso IV
do Artigo 20, da Lei Comple-
mentar nº18/93.

          Autógrafo nº47/2002
Lei Complementar nº99/
2002

P.L.C. nº10/2002 - Que altera Lei Com-
plementar nº18, de 31 de
maio de 1993.

          Autógrafo nº54/2002
Lei Complementar nº102/
2002

P.L.C. nº11/2002 - Que dispõe sobre a
criação de cargos de Pro-
fessor de Educação Básica

I-PEB I.
          Autógrafo nº71/2002

Lei Complementar nº104/
2002

P.L.C. nº12/2002 - Que altera a Lei Com-
plementar nº100, de 27 de
agosto de 2002 e dá outras
providências.

          Autógrafo nº66/2002
Lei Complementar nº103/
2002

P.L.C. nº13/2002 - Que altera a Lei Com-
plementar nº093, de 20 de
dezembro de 2001.

          Autógrafo nº82/2002
Lei Complementar nº105/
2002

P.L.C. nº14/2002 - Que altera alíquota da
contribuição previdenciária
devida ao Instituto de Pre-
vidência e Assistência Soci-
al Municipal de Jales.

          Autógrafo nº88/2002
Lei Complementar nº107/
2002

P.L.C. nº15/2002 - Que cria e extingue
cargos e dá outras provi-
dências.

          Autógrafo nº89/2002
Lei Complementar nº108/
2002

P.L.C. nº16/2002 - Que institui a contri-
buição para o Custeio do
Serviço de Iluminação Pú-
blica - COSIP e dá outras
providências.

          Autógrafo nº90/2002
Lei Complementar nº106/
202

ARQUIVADO

P.L.C. nº06/2002 - Que altera as Leis
Complementares nº16 e 18,
ambas de 31 de maio de
1993.

PROJETOS DE AUTORIA DO
 PODER LEGISLATIVO

PROJETOS DE LEI

APROVADOS

P.L. nº08/2002 - Que institui a realização
de concurso público para
escolha do Hino Oficial do
Município.

          Autógrafo nº08/2002
Lei nº2.640/2002

P.L. nº23/2002 - Que denomina via públi-
ca e dá outras providênci-
as.

          Autógrafo nº18/2002
Lei nº2.655/2002

P.L. nº26/2002 - Que torna obrigatória  a
criação de vagas para esta-
cionamento de veículos de
pessoas portadoras de de-

ficiência  ou com mobilida-
de reduzida.

          Autógrafo nº23/2002
Lei nº2.661/2002

P.L. nº33/2002 - Que institui a “Semana
Banzai Jales” e dá outras
providências.

          Autógrafo nº25/2002
Lei nº2.658/2002

P.L. nº54/2002 - Que proíbe o tabagismo
nos locais que especifica e
dá outras providências.

          Autógrafo nº51/2002
Lei nº2.681/2002

P.L. nº60/2002 - Que denomina via públi-
ca e dá outras providênci-
as.

          Autógrafo nº60/2002
Lei nº2.686/2002

P.L. nº73/2002 - Que declara de Utilida-
de Pública a Associação do
Centro de Educação Física,
Esportes e Lazer.

          Autógrafo nº70/2002
Lei nº2.694/2002

P.L. nº79/2002 - Que denomina via públi-
ca e dá outras providências

          Autógrafo nº75/2002
Lei nº2.701/2002

REJEITADO

P.L. nº20/2002 - que autoriza a isenção
do pagamento da taxa de
Zona Azul a Entidades
Assistenciais e Clubes de
Serviço.

ARQUIVADOS

P.L. nº10/2002 - Que assegura o paga-
mento de meia-entrada a
estudantes e aos maiores
de sessenta e cinco anos e
o ingresso gratuito aos me-
nores de doze anos, nos
espetáculos culturais, es-
portivos e de lazer, realiza-
dos em imóveis de proprie-
dade do município.

P.L. nº11/2002 - Que declara de utilidade
pública a Associação Co-
munitária Moriah.

P.L. nº34/2002 - Que concede revisão
anual aos subsídios dos
agentes políticos do Muni-
cípio de Jales.

P.L. nº35/2002 - Que dispõe sobre
obrigatoriedade de
benfeitorias em
loteamentos e
desmembramentos.

RETIRADOS E ENCAMINHADOS
AO EXECUTIVO COMO

ANTEPROJETO

P.L. nº03/2002 - Que dispõe sobre a ins-
tituição do Programa Muni-
cipal de Combate e
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ção à Dengue e dá outras providências.
P.L. nº17/2002 - Que institui o Dia Munici-

pal da Luta Contra a Dengue.

PROJETO DE LEI COMPLEMEN-
TAR

APROVADO

P.L.C. nº02/2002 - Que dispõe sobre a fi-
xação da remuneração para
ocupante de cargo de pro-
vimento em comissão.

       Autógrafo nº33/2002
Lei Complementar nº97/
2002

PROJETOS DE DECRETO-
LEGISLATIVO

APROVADOS

P.D.L. nº01/2002 - Que concede a Meda-
lha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor José
Rodrigues Neto e dá outras
providências.

     Decreto Legislativo nº150/
2002

P.D.L. nº02/2002 - Que aprova o Parecer
Prévio do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Pau-
lo, referente à Prestação de
Contas e ao Balanço Geral
do exercício de 1999 da
Prefeitura Municipal de
Jales.

     Decreto Legislativo nº153/
2002

P.D.L. nº03/2002 - Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Ilustríssimo Senhor
Kaname Wakabayashi e dá
outras providências.

     Decreto Legislativo nº151/
2002

P.D.L nº04/2002 - Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Excelentíssimo Senhor
Doutor Júlio Francisco
Semeghini Neto e dá outras
providências.

     Decreto Legislativo nº152/
2002

P.D.L. nº06/2002 - Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Ilustríssimo Senhor Quirino
Pereira Belo e dá outras
providências.

     Decreto Legislativo nº154/
2002

P.D.L. nº07/2002 - Que aprova o Parecer
Prévio do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Pau-
lo, referente à Prestação de
Contas e ao Balanço Geral
do exercício de 1997 da
Prefeitura Municipal de
Jales.

     Decreto Legislativo nº157/
2002

P.D.L. nº08/2002 - Que concede Título de
Cidadão Jalesense ao
Ilustríssimo Senhor Marino
Manella e dá outras provi-
dências.

     Decreto Legislativo nº155/
2002

P.D.L. nº09/2002 - Que autoriza o Prefei-
to Municipal de Jales a li-
cenciar-se do cargo.

     Decreto Legislativo nº156/
2002

P.D.L. nº10/2002 - Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Ilustríssimo Senhor
Laurindo Novaes Neto e dá
outras providências.

     Decreto Legislativo nº158/
2002

P.D.L. nº11/2002 - Que concede a Meda-
lha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Profes-
sor Antonio Mendes Dias e
dá outras providências.

     Decreto Legislativo nº159/
2002

P.D.L. nº12/2002 - Que aprova o Parecer
Prévio do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Pau-
lo, referente à Prestação de
Contas e ao Balanço Geral
do exercício de 2000 da
Prefeitura Municipal de
Jales.

     Decreto Legislativo nº160/
2002

P.D.L. nº13/2002 - Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Excelentíssimo Senhor Ed-
son Aparecido e dá outras
providências.

     Decreto Legislativo nº161/
2002

P.D.L. nº14/2002 - Que concede a Meda-
lha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor José
Fernandes Santa Rosa e dá
outras providências.

     Decreto Legislativo nº162/
2002

P.D.L. nº15/2002 - Que concede a Meda-
lha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor
Leonísio Gambeiro e dá
outras providências.

     Decreto Legislativo nº163/
2002

DEVOLVIDO AOS AUTORES

P.D.L. nº05/2002 - Que institui a “Sema-
na Banzai Jales” e dá outras
providências.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

APROVADOS

P. Resolução nº01/2002 - Que dispõe so-
bre a criação de cargo de
provimento em comissão.

        Resolução nº02/2002
P.Resolução nº02/2002 - Que concede

revisão anual à remunera-
ção dos servidores da Câ-
mara Municipal de Jales.

         Resolução nº01/2002
P.Resolução nº03/2002 - Que regulamen-

ta o uso dos veículos ofici-
ais da Câmara Municipal de
Jales. - Aprovado com
Substitutivo de autoria do
Vereador Leomi Clóvis
Nilsen Viola.

         Resolução nº03/2002
P.Resolução nº04/2002 - Que revoga a

Resolução nº02/2002.
         Resolução nº04/2002

P.Resolução nº05/2002 - Que altera a
redação do Artigo 7º, II e do
Artigo 11 da Resolução
nº07/2001, que estabelece
o Código de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara
Municipal de Jales.

                     Resolução nº05/2002
P.Resolução nº06/2002 - Que dispõe so-

bre o Plano de Carreiras
dos Servidores da Câmara
Municipal de Jales e dá ou-
tras providências.

                     Resolução nº06/2002

PROPOSTA DE EMENDA À
LEI ORGÂNICA -

LEGISLATIVO

APROVADA

Nº01/2002 - Que dá nova redação ao Ar-
tigo 15 da Lei Orgânica do
Município, permitindo a re-
eleição dos membros da
Mesa.



PrevenBALANCETES DA RECEIT A E DESPESA DO PODER EXE-
CUTIVO

Mês Entrada Processo
Janeiro 22/02/2002 nº14/2002
Fevereiro 02/04/2002 nº35/2002
Março 22/04/2002 nº48/2002
Abril 21/05/2002 nº58/2002
Maio 11/06/2002 nº67/2002
Junho 22/07/2002 nº73/2002
Julho 21/08/2002 nº89/2002
Agosto 11/09/2002 nº99/2002
Setembro 17/10/2002 nº111/2002
Outubro 18/11/2002 nº125/2002
Novembro 16/12/2002 nº136/2002

BALANÇO FINANCEIRO
        Exercício de 2002 - Anexo 13 da Lei nº4.320/64

RECEITA DESPESA

I - Orçamentária I - Orçamentária
Receitas Correntes Despesa por Funções

Duodécimo      744.110,51         744.110,51 Legislativa 744.110,51
(-) Dedução para o FUNDEF                 0,00        744.110,51
Totais.......................................................         744.110,51 Totais.....................................        744.110,51

II - Extraorçamentária II - Extraorçamentária
Restos a Pagar Proc-2002                       0,00
Restos a Pg Não Proc-2002                    0,00
Depósitos de Diversas Orig           69.401,42 Depósitos de Div. Orig             70.025,42
Transferências financeiras      0,00 Transf. financeiras..................           0,00

Totais.......................................................          69.401,42 Totais.....................................         70.025,42

Saldo do Ano Anterior Saldo Para o Ano Seguinte

Disponível Disponível
Caixa 0,00 Caixa                  0,00
Bancos - C/Movimento         624,00 Bancos - C/Movimento      0,00
Totais...................................................               624,00 Totais.....................................                  0,00

TOTAL GERAL..................................        814.135,93  TOTAL GERAL...............................       814.135,93

    Prof. Jediel Zacarias          Luiz Antônio Abra
            Presidente        CRC1SP 132.628/0-0
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CORPO ADMINISTRATIVO - 2002

Prof. Silas Gabriel Zacarias - Diretor do Departamento Administrativo

Dr. Lair Seixas Vieira - Procurador Geral

Marco Antônio Zampieri  - Diretor da Divisão de Secretaria

Luiz Antônio Abra  - Diretor da Divisão de Finanças

Maria José Gomide - Diretora da Divisão de Pessoal

Dr. Francisco Melfi - Assessor Parlamentar

Roberto Timpurim Berto  - Assessor de Imprensa

Hulda Maria Zacharias - Zeladora/Atendente

Gina Claudia Zacarias da Silva - Zeladora/Atendente

Flávia Adriana Ribeiro - Zeladora (de 07/05 a 19/08/2002)

Estagiários

Marizabel Ferreira Silva
Wellington Rodrigues Plácido

Rogério Braz Avequi (até 13/11/2002)

Julian Francisco Trindade da Costa (a partir de 18/11/2002)



ção à Dengue e dá outras providências.
P.L. nº17/2002 - Que institui o Dia Munici-

pal da Luta Contra a Dengue.

PROJETO DE LEI COMPLEMEN-
TAR

APROVADO

P.L.C. nº02/2002 - Que dispõe sobre a fi-
xação da remuneração para
ocupante de cargo de pro-
vimento em comissão.

       Autógrafo nº33/2002
Lei Complementar nº97/
2002

PROJETOS DE DECRETO
LEGISLATIVO

APROVADOS

P.D.L. nº01/2002 - Que concede a Meda-
lha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor José
Rodrigues Neto e dá outras
providências.

     Decreto Legislativo nº150/
2002

P.D.L. nº02/2002 - Que aprova o Parecer
Prévio do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Pau-
lo, referente à Prestação de
Contas e ao Balanço Geral
do exercício de 1999 da
Prefeitura Municipal de
Jales.

     Decreto Legislativo nº153/
2002

P.D.L. nº03/2002 - Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Ilustríssimo Senhor
Kaname Wakabayashi e dá
outras providências.

     Decreto Legislativo nº151/
2002

P.D.L nº04/2002 - Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Excelentíssimo Senhor
Doutor Júlio Francisco
Semeghini Neto e dá outras
providências.

     Decreto Legislativo nº152/
2002

P.D.L. nº06/2002 - Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Ilustríssimo Senhor Quirino
Pereira Belo e dá outras
providências.

     Decreto Legislativo nº154/
2002

P.D.L. nº07/2002 - Que aprova o Parecer
Prévio do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Pau-
lo, referente à Prestação de
Contas e ao Balanço Geral
do exercício de 1997 da
Prefeitura Municipal de
Jales.

     Decreto Legislativo nº157/
2002

P.D.L. nº08/2002 - Que concede Título de
Cidadão Jalesense ao
Ilustríssimo Senhor Marino
Manella e dá outras provi-
dências.

     Decreto Legislativo nº155/
2002

P.D.L. nº09/2002 - Que autoriza o Prefei-
to Municipal de Jales a li-
cenciar-se do cargo.

     Decreto Legislativo nº156/
2002

P.D.L. nº10/2002 - Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Ilustríssimo Senhor
Laurindo Novaes Neto e dá
outras providências.

     Decreto Legislativo nº158/
2002

P.D.L. nº11/2002 - Que concede a Meda-
lha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Profes-
sor Antonio Mendes Dias e
dá outras providências.

     Decreto Legislativo nº159/
2002

P.D.L. nº12/2002 - Que aprova o Parecer
Prévio do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Pau-
lo, referente à Prestação de
Contas e ao Balanço Geral
do exercício de 2000 da
Prefeitura Municipal de
Jales.

     Decreto Legislativo nº160/
2002

P.D.L. nº13/2002 - Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Excelentíssimo Senhor Ed-
son Aparecido e dá outras
providências.

     Decreto Legislativo nº161/
2002

P.D.L. nº14/2002 - Que concede a Meda-
lha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor José
Fernandes Santa Rosa e dá
outras providências.

     Decreto Legislativo nº162/
2002

P.D.L. nº15/2002 - Que concede a Meda-
lha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor
Leonísio Gambeiro e dá
outras providências.

     Decreto Legislativo nº163/
2002

DEVOLVIDO AOS AUTORES

P.D.L. nº05/2002 - Que institui a “Sema-
na Banzai Jales” e dá outras
providências.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

APROVADOS

P. Resolução nº01/2002 - Que dispõe so-
bre a criação de cargo de
provimento em comissão.

        Resolução nº02/2002
P.Resolução nº02/2002 - Que concede

revisão anual à remunera-
ção dos servidores da Câ-
mara Municipal de Jales.

         Resolução nº01/2002
P.Resolução nº03/2002 - Que regulamen-

ta o uso dos veículos ofici-
ais da Câmara Municipal de
Jales. - Aprovado com
Substitutivo de autoria do
Vereador Leomi Clóvis
Nilsen Viola.

         Resolução nº03/2002
P.Resolução nº04/2002 - Que revoga a

Resolução nº02/2002.
         Resolução nº04/2002

P.Resolução nº05/2002 - Que altera a
redação do Artigo 7º, II e do
Artigo 11 da Resolução
nº07/2001, que estabelece
o Código de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara
Municipal de Jales.

                     Resolução nº05/2002
P.Resolução nº06/2002 - Que dispõe so-

bre o Plano de Carreiras
dos Servidores da Câmara
Municipal de Jales e dá ou-
tras providências.

                     Resolução nº06/2002

PROPOSTA DE EMENDA À
LEI ORGÂNICA -

LEGISLATIVO

APROVADA

Nº01/2002 - Que dá nova redação ao Ar-
tigo 15 da Lei Orgânica do
Município, permitindo a re-
eleição dos membros da
Mesa.
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