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Nesses doze meses em que estive a frente do Poder Legislativo Municipal,

procurei dar total independência, visando garantir os trabalhos de forma soberana sem

que o Executivo influenciasse nas decisões e votações de projetos. Ainda, de forma

democrática dei todo o respaldo necessário aos vereadores, equipando seus gabinetes

com computadores e móveis para que cada um pudesse desenvolver seu trabalho a

sua maneira.

Busquei melhorar as condições de recepção daqueles que acompanham as

atividades dos vereadores em plenário e aos usuários. Para isso, foram instalados novos

ares condicionados, renovação no sistema de gravações das sessões, agora

computadorizada e dinamizamos os trabalhos internos com aquisição de novos

equipamentos. Hoje, a Câmara oferece condições de receber as maiores autoridades

ilustres ocupantes de cargos no governo federal, estaduais e municipais.

A Câmara Municipal juntamente com o Poder Executivo buscou desenvolver

um trabalho voltado às conquistas para Jales e região como: a Justiça Federal, Polícia

Federal, Jogos Regionais, 300 mil reais para recapeamento, 225 mil reais para construção

da Biblioteca Municipal, Inauguração da Duplicação da Rodovia Euclides da Cunha,

verba para a construção da piscina de água quente na APAE, 100 mil reais para aquisição

de máquinas agrícolas, 65 mil reais para construção de creche, implantação do Médico

de Família PSF, a implantação do Programa Bolsa Escola, implantação do programa

Renda Cidadã, onde foram atendidas mais de 900 famílias, etc...

 Portanto, acredito ter contribuído para melhorar Jales, e resgatar a idéia de

um Poder Legislativo forte e isso só foi possível graças ao empenho de todos os

vereadores, e ainda, dos Deputados Federais Dr. Aloysio Nunes Ferreira Filho, Júlio

Semeghini e do Deputado Estadual Dr. Rodolfo Costa e Silva.

Finalizando, agradeço aos demais membros da Mesa, que souberam conduzir

de forma transparente e sem favorecimento os trabalhos legislativos no ano de 2001.

Eng. José Eduardo Pinheiro Candêo
-Presidente-/2001
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PROFª ARACY DE OLIVEIRA
MURARI CARDOZO

INDICAÇÕES

Nº055/2001 – Que solicita do Executivo
seja encaminhado à Câma-
ra Municipal Projeto de Lei
instituindo o Dia Municipal
de Vacinação do Idoso.

Nº096/2001 – Que solicita do Executivo
seja cedido ao Centro de
Convivência do Idoso de
Jales, terreno localizado na
Rua Santa Clara, ao lado da
UBS e fundos do referido
centro.

Nº097/2001 – Que solicita do Executivo
sejam construídas muretas
de proteção em toda a ex-
tensão da Avenida Maria
Jalles.

Nº098/2001 – Que solicita do Executivo a
realização com urgência de
completa limpeza na Rua
Francisco Fontes Parra, no
Jardim Oiti.

Nº099/2001 – Que solicita do Executivo a
doação de um micro-com-
putador e uma impressora à
Base Operacional da Polícia
Militar do Jardim Oiti.

Nº100/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de completa lim-
peza na Rua Isolina
Pimentel Lopes, no Jardim
Oiti.

Nº199/2001 – Que solicita do Executivo o
aproveitamento de um terre-
no ocioso que faz fundo com
a sede da Associação dos
Moradores dos Bairros São
Judas Tadeu e América,
com a construção de um
espaço poliesportivo.

Nº200/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de guias, sarje-
tas e o asfaltamento na Rua
Santa Luzia.

Nº201/2001 – Que solicita do Executivo

junto ao Comando do Bata-
lhão da Polícia Militar de
Jales, policiamento preven-
tivo nos bairros Jardim São
Francisco e Parque São
Bernardo, principalmente na
Rua Santa Luzia.

Nº203/2001 – Que solicita do Executivo
junto à Comissão
Organizadora da 32ª Facip,
a doação de ingressos do
show da dupla Sandy e
Júnior para serem distribuí-
dos às entidades que cui-
dam de crianças e adoles-
centes carentes e a distri-
buição entre as mesmas
entidades de ingressos para
o parque de diversão contra-
tado pela direção da Feira.

Nº225/2001 – Que solicita do Executivo o
envio à Câmara Municipal
de Projeto de Lei que dispo-
nha sobre a obrigatoriedade
das borracharias, empresas
de recauchutagem, floricul-
turas e depósitos de ferro-
velhos adotarem medidas
para evitar a existência de
criadouros e estabeleça
obrigações e normas aos
munícipes quanto ao traba-
lho de prevenção à prolifera-
ção do mosquito transmis-
sor da dengue.

Nº311/2001 – Que solicita do Executivo
providências para priorizar a
construção da EMEI do Jar-
dim Oiti.

Nº312/2001 – Que solicita do Executivo
providências para priorizar
reestudo do laudo técnico
que apurou os graus de in-
salubridade ou
periculosidade no serviço
público municipal e orientou
a classificação das profis-
sões para concessão do
adicional.

Nº409/2001 – Que solicita do Dirigente
Regional de Ensino, Prof.
João Luiz Sene, a inclusão
do Ciclo II do Ensino Fun-
damental – 5ª a 8ª série –
na Escola Estadual “Prof.
João Arnaldo Andreu
Avelhaneda”.

Nº411/2001 – Que solicita do Presidente
do Conselho Municipal de
Trânsito, Dr. Carlos Eduar-
do Monteleone, providênci-
as visando a mudança da
ondulação transversal loca-
lizada na Rua Novo Horizon-
te, nº3765, no Jardim
Arapuá, tendo em vista que
a mesma encontra-se bem
em frente à garagem da re-
sidência.

Nº412/2001 – Que solicita do Presidente

do Conselho Municipal de
Trânsito, Dr. Carlos Eduar-
do Monteleone, providênci-
as visando a retirada da on-
dulação transversal localiza-
da na Rua Doze, esquina
com a Rua Cinco, em frente
ao Depósito de Madeiras
Pinheiro, tendo em vista a
existência de outra ondula-
ção a menos de cinqüenta
metros.

Nº462/2001 – Que solicita do Executivo
providências visando propor-
cionar ao Conselho Tutelar
a disponibilização de um
computador, a substituição
do veículo Volkswagem e a
imediata contratação de
uma psicóloga.

Nº527/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de operação
tapa-buracos na Rua Nova
York, proximidades do De-
pósito de Madeiras Pinhei-
ro.

REQUERIMENTOS

Nº001/2001 – Que requer do Executivo o
envio à Câmara Municipal
de Projeto de Lei Comple-
mentar que institua o Pro-
grama de Garantia de Bol-
sa-Escola.

Nº013/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre a
suplementação de recursos
no valor de quinhentos mil
reais para o asfaltamento do
Conjunto Habitacional
“Dercílio Joaquim de Carva-
lho”.

Nº014/2001 – Que requer do Executivo pro-
vidências para possibilitar
aos servidores municipais a
opção pelo pagamento de
seus débitos, total ou parci-
almente, relativos ao IPTU,
para posterior desconto em
folha de pagamento, quan-
do da regularização do 13º
salário em atraso.

Nº015/2001 – Que requer do Executivo as
seguintes providências
objetivando corrigir
distorções nos impostos lan-
çados aos contribuintes do
Conjunto Habitacional
“Dercílio Joaquim de Carva-
lho”:  a imediata suspensão
da cobrança do IPTU/2001,
completo reexame dos va-
lores cobrados bem como
dos critérios adotados para
fixação  dos valores de tais
tributos e se for o caso, a
substituição dos carnês dis-
tribuídos para o pagamento
do imposto, estabelecendo
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novo vencimento.
Nº022/2001 – Que requer do Executivo vá-

rias informações sobre as
aplicações da  Prefeitura
Municipal de Jales ou quais-
quer órgãos/entidades con-
troladas pelo Poder Público
Municipal no Banco Interior,
por ocasião da sua liquida-
ção, solicitando esclareci-
mentos se houve a obser-
vância dos limites e condi-
ções de proteção e prudên-
cia financeira, preconizados
na Lei de Responsabilidade
Fiscal, em se tratando de
disponibilidades de caixa do
IPASM.

Nº033/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre se a Admi-
nistração Municipal, nos
meses de janeiro e feverei-
ro/2001 contratou empresas
para prestação de serviços
ou efetivou compras com
base em licitações na mo-
dalidade convite; Se a admi-
nistração contratou empre-
sas para prestação de ser-
viços  com dispensa de lici-
tação e em caso positivo,
enviar cópia do contrato so-
cial ou do registro na junta
comercial da empresa con-
tratada, especificando o tipo
de serviço prestado, bem
como o valor pago.

Nº048/2001 – Que requer do Executivo os
motivos pelos quais até a
presente a Prefeitura Muni-
cipal não pleiteou junto ao
FEHIDRO verbas para cana-
lização do Córrego Tambo-
ril, do Marimbondinho e do
Alto Marimbondinho e se
existe algum estudo para
solucionar a canalização
dos referidos córregos.

Nº049/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre o
Concurso para Professor de
Educação Básica I para mi-
nistrar aulas no projeto Es-
pecial da Secretaria Munici-
pal de Educação.

Nº050/2001 – Que requer do Executivo o
envio à Câmara Municipal
da prestação de contas ou
o balancete demonstrativo
das receitas e despesas
ocorridas com a realização
do Carnaval Popular 2001,
especificando a natureza
dos gastos efetuados.

Nº052/2001 – Que  requer do Executivo
que se faça cumprir em seu
inteiro teor o disposto  na
Lei Municipal nº1.908/91, de
16 de maio de 1.991, que
assegura ampla transparên-

cia nos negócios da admi-
nistração municipal.

Nº053/2001 – Que requer do Executivo pro-
vidências para garantir aos
funcionários públicos muni-
cipais os benefícios da Lei
nº2.119, de 15 de setembro
de 1.993, que concede aos
servidores municipais des-
conto de 50% no preço dos
ingressos de eventos pro-
movidos pela
municipalidade.

Nº057/2001 – Que requer do Presidente da
Câmara Municipal cópia da
documentação relativa à li-
citação para compra de apa-
relhos de ar-condicionado
para o Poder Legislativo.

Nº060/2001 – Que requer do Executivo pro-
vidências no sentido de ga-
rantir aos estudantes matri-
culados em estabelecimen-
tos de Ensino Fundamental,
Médio e Superior do Muni-
cípio de Jales, os benefíci-
os da Lei Municipal nº2.106,
de 12 de julho de 1.993, que
concede à classe estudan-
til o pagamento de meia-en-
trada nos espetáculos pro-
movidos em imóveis da
municipalidade.

Nº074/2001 – Que requer do Executivo o
envio à Câmara Municipal
de cópia do relatório final e
conclusivo da auditoria rea-
lizada na Administração
Pública Municipal pela em-
presa “Azevedo – Auditoria
e Assessoria Contábil S/C
Ltda”.

Nº077/2001 – Que requer do Executivo o
envio de cópia atualizada da
Relação dos Fornecedores
da Prefeitura.

Nº078/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre a
coleta e a venda do lixo
reciclável.

Nº083/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre o valor das
verbas municipais, estadu-
ais e ou federais transferidas
às entidades assistenciais
de nosso Município, desta-
cando as entidades benefi-
ciadas, o valor transferido e
o número de pessoas assis-
tidas.

Nº084/2001 – Que requer do Dirigente Re-
gional de Ensino, Prof. João
Luiz Sene, informações so-
bre os dados referentes ao
Quadro Estatístico da rede
pública municipal de Jales,
dos anos de 95, 96, 97, 98,
99, 2000 e 2001.

Nº099/2001 – Que requer do Ministério
Público informações de

como se encontra o anda-
mento do Processo, objeto
da Comissão Especial de
Inquérito para apuração de
irregularidades noticiadas
nos autos de sindicância da
Prefeitura Municipal de Jales
desaparecidos e do desvio
de dinheiro público da Se-
cretaria Municipal da Agri-
cultura, através da emissão
de cheques em conta aber-
ta em nome da Prefeitura
Municipal.

Nº127/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre os valores
que estão sendo repassa-
dos mensalmente ao Con-
selho Municipal da Criança
e do Adolescente e quais os
valores que, de acordo com
a Legislação, devem ser
destinados ao Conselho.

Nº132/2001 – Que requer do Presidente do
Poder Legislativo, providên-
cias visando o fornecimento
de cópias das relações de
empenhos relativos aos
meses de janeiro a agosto/
2001.
- Rejeitado

Nº165/2001 – Que requer do Professor João
Luis Senne, Diretor Regio-
nal de Ensino de Jales, in-
formações sobre quais fo-
ram os critérios adotados
para a seleção dos fiscais
das provas da VUNESP no
Município de Jales e quem
procedeu a escolha das pes-
soas selecionadas para a
referida fiscalização

- Subscrito pelos Vereadores: Roberto
Genari, Irineu Rodrigues
de Carvalho, Gilberto
Alexandre de Moraes,
Marcelo Antônio Berti
Caparroz, Wilson de Sou-
za Negrão, Rivelino
Rodrigues, Hilário Pupim
e Claudir Aranda da Sil-
va.

EMENDAS ÀS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO
DE 2002

Aditiva nº14/2001 – Elaboração do Plano
de Carreira dos Servidores
Públicos Municipais.

Aditiva nº15/2001 – Promoção de Concur-
so Público.

Aditiva nº16/2001 – Reformulação do Es-
tatuto do Magistério Públi-
co Municipal.

Aditiva nº17/2001 – Contratação de Profis-
sionais de Saúde.

Aditiva nº18/2001 – Elaboração do Plano
de Cargos e Carreira do
Magistério Público Munici-
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pal.
Aditiva nº19/2001 – Informatização de to-

das as unidades da Secre-
taria da Saúde.

Aditiva nº20/2001 – Instalação de Depósi-
to de Calcário.

Aditiva nº21/2001 – Criação de hortas co-
munitárias nos bairros da
cidade.

Aditiva nº22/2001 – Melhorias na escola
de informática do Município.

Aditiva nº23/2001 – Construção e instala-
ção de Casa Abrigo.

Aditiva nº24/2001 – Ampliação do Progra-
ma Bolsa Escola.

Aditiva nº25/2001 – Reforma e ampliação
da Cozinha Piloto e Depósi-
to da Merenda Escolar.

Aditiva nº26/2001 – Criação da Fanfarra
Municipal.

Aditiva nº27/2001 – Melhorias e adapta-
ções no Centro Cultural e
aquisição de equipamentos.

Aditiva nº28/2001 – Instituição de Oficinas
Culturais.

Aditiva nº29/2001 – Informatização da Se-
cretaria de Educação.

Aditiva nº30/2001 – Instituir Biblioteca de
Oficina Pedagógica.

Aditiva nº31/2001 – Instituição do Plano
Anual de Alimentação Esco-
lar, elaborado pelo Município
e referendado pelo Conselho
de Alimentação Escolar.

Aditiva nº32/2001 – Introdução em parce-
ria com a iniciativa privada
de cursos
profissionalizantes.

Aditiva nº33/2001 – Realização de concur-
so público rigoroso e trans-
parente para o Magistério
Público Municipal.

EMENDAS AO PLANO PLURIANUAL
PARA O PERÍODO 2002/2005

Aditiva nº67/2001 – Implantação de progra-
ma de construção de mora-
dias populares nas proprie-
dades rurais.

Aditiva nº68/2001 – Redução da sonega-
ção, com o aperfeiçoamen-
to da política de fiscaliza-
ção.
- Implantação de programa
de atualização do cadastro
imobiliário.

Aditiva nº69/2001 – Destinação de recur-
sos para implantação de um
Programa Municipal de Com-
bate ao Desemprego.
- Incentivar a criação de Ofi-
cinas de Trabalho.
- Assegurar aos adolescen-
tes a possibilidade de per-
manecer na escola e, nas
horas vagas, participar de
projetos profissionalizantes.

Aditiva nº70/2001 – Instituição do Progra-
ma Permanente de Manu-

tenção e Conservação de
Estradas.

Aditiva nº71/2001 – Regulamentar a ativi-
dade e o trabalho dos servi-
ços de moto-táxi, bem como
outros serviços de transpor-
te alternativo.

      - Promoção de campanhas educativas
no trânsito.

Aditiva nº72/2001 – Realização de campa-
nhas educativas sobre os
direitos e a importância da
terceira idade.
- Ampliação do apoio ao Lar
dos Velhinhos São Vicente
de Paula.
- Apoio à implementação de
atividades multidisciplinares
a serem desenvolvidas no
Centro de Convivência do
Idoso.

Aditiva nº73/2001 – Oferecimento de trei-
namento e capacitação aos
profissionais ou voluntários
que trabalham em entidades
que cuidam de crianças e
adolescentes carentes.
- Destinação de recursos ou
subvenção às entidades cul-
turais, assistenciais e
educativas em funcionamen-
to no Município.
- Incentivo e manutenção da
fanfarra municipal e outras
atividades desenvolvidas
pela Associação Anti-Alco-
ólica de Jales.

Aditiva nº74/2001 – Implantação do Pro-
grama Saúde da Mulher.
- Desenvolvimento de pro-
grama de atendimento e ori-
entação a adolescentes.
- Realização de controle de
doenças transmitidas por
animais e criação do centro
de controle de zoonoses.
- Fiscalização das condi-
ções de segurança e salu-
bridade do trabalhador.

Aditiva nº75/2001 – Destinação de recur-
sos e instituição de calen-
dário para realização de ati-
vidades culturais.
- Estímulo e apoio às inicia-
tivas culturais de indivíduos
e entidades.

Aditiva nº76/2001 – Promoção do desen-
volvimento e valorização do
servidor público.

Aditiva nº77/2001 – Instituição de curso
preparatório para
postulantes a vagas em uni-
versidades.

Aditiva nº78/2001 – Ampliação e
equipagem das escolas do
Município.
- Desenvolvimento de medi-
das de melhoria da qualida-
de do ensino.
- Implementação de projetos

pedagógicos voltados a au-
mentar os índices de apro-
vação e freqüência escolar.
- Implantação de projeto na
área de educação ambiental
em toda a rede municipal de
ensino.
- Incentivo à prática do des-
porto e do lazer no âmbito
escolar.
- Implantação de laboratóri-
os de informática.

Aditiva nº79/2001 – Intensificação do aten-
dimento da educação infan-
til na rede municipal de en-
sino
- Intensificação dos serviços
de assistência médica,
odontológica e oftalmológica
aos alunos da rede munici-
pal.
- Informatização das esco-
las de ensino infantil.

Aditiva nº80/2001 – Elaboração e realiza-
ção de campanhas
educativas de interesse pú-
blico que esclareçam e ori-
entem a população sobre o
exercício da cidadania dos
munícipes.

Aditiva nº81/2001 – Fortalecimento do Fun-
do Municipal com vistas à
captação de recursos serem
utilizados pelo Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
- Criação de oportunidades
de lazer e esportes às cri-
anças e adolescentes ca-
rentes.
- Desenvolvimento de pro-
gramas de incentivo ao
envolvimento de crianças e
adolescentes carentes em
atividades artísticas e cultu-
rais.

Aditiva nº82/2001 – Aumento da oferta
habitacional, através de
ações integradas com o
Governo do Estado.
- Fornecimento de projetos
e plantas populares para
unidades habitacionais ao
munícipes de baixa renda.

Aditiva nº83/2001 – Destinação de recur-
sos para um Programa Mu-
nicipal de Reciclagem de
Resíduos Sólidos.

Aditiva nº84/2001 – Implantação e criação
de cooperativa de produto-
res de hortifrutigranjeiros,
cuja produção será destina-
da ao preparo da merenda
escolar.
- Incentivo à criação de hor-
tas comunitárias nos bair-
ros.

Aditiva nº85/2001 – Destinação de recur-
sos e elaboração de legis-
lação municipal específica
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visando a proteção e o enri-
quecimento da vegetação.
- Promover a identificação,
a valorização paisagística e
a conservação de nascentes
e trechos dos cursos
d´água, diagnosticando a
recuperação ambiental.
- Desenvolvimento de pro-
grama de poda e extração
de arborização urbana,
substituindo as espéci-
es inadequadas ou compro-
metidas fitosanitariamente.
- Implantação de Centro de
Treinamento e Educação
Ambiental no Bosque   Mu-
nicipal.

Aditiva nº86/2001 – Expansão e recupera-
ção dos espaços físicos e
equipamentos comunitários
destinados às práticas es-
portivas e recreacionais.
- Desenvolvimento de pro-
grama de apoio ao esporte
amador.
- Estabelecer os Jogos Mu-
nicipais da Rede Pública de
Educação.

Aditiva nº103/2001 – Transferência integral
ao Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente
dos valores orçamentários
previstos em lei.
- Oportunizar melhorias sa-
lariais aos Conselheiros Tu-
telares.

Aditiva nº104/2001 – Implantação de pro-
grama de esterilização gra-
tuita de animais domésti-
cos.

Aditiva nº105/2001 – Criação do Banco de
Alimentos, aumentando a
qualidade e a quantidade de
alimentos para serem envi-
ados às pessoas carentes.
- Instituição do Programa de
Renda Mínima Municipal,
complementando os progra-
mas Bolsa-Escola Federal e
Renda Cidadã Estadual.

Aditiva nº106/2001 – Aperfeiçoar as atuais
instalações do Pronto So-
corro, com novos equipa-
mentos, visando transformá-
lo em Hospital Municipal,
conforme projeto original
- Implantação de laboratório
para produção de remédios
manipulados.

Aditiva nº107/2001 – Implementação de
programa de fornecimento
de cestas básicas aos ser-
vidores públicos municipais.
- Estímulo à criação de Co-
missão Interna de Preven-
ção de Acidentes – CIPA.

PROJETOS

P.L. nº062/2001 – Que dispõe sobre a proi-
bição da apologia ao consu-
mo de álcool e drogas em
eventos cívicos.
Autógrafo nº68/2001
Lei nº2.623/2001

P.Resolução nº09/2001 – Que dispõe so-
bre o Código de Ética dos
Vereadores e dá outras pro-
vidências.
Resolução nº07/2001

Nº54/2001 – Que solicita do Executivo pro-
vidências para que seja cer-
cado o prédio do Centro
Cultural “Dr. Edílio Ridolfo”,
com a colocação de grades
ou alambrados.

Nº065/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que se-
jam oferecidas melhores
condições para o funciona-
mento da Biblioteca Munici-
pal, inclusive com a mudan-
ça de seu local.

Nº078/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um vestiário
no campo de futebol do Bair-
ro Rural da Barra Bonita.

Nº079/2001 – Que solicita do Executivo a
instalação de uma caixa de
sugestões em local de des-
taque no recinto do Plená-
rio da Câmara Municipal.

Nº159/2001 – Que solicita do Executivo
providências para buscar
um acordo com o proprietá-
rio de um salão comercial há
muitos anos fechado, loca-
lizado na Rua Santa Rosa,
1959, cujo prédio apresenta
problemas na sua estrutura
e se encontra abandonado.

Nº160/2001 – Que solicita do Executivo
junto à Elektro, a implanta-
ção de iluminação pública
na quadra da Rua dos Ce-
dros, altura do número
2468, no Alto do Ipê.

Nº242/2001 – Que solicita do Executivo
reparos na Rua Chile, inclu-
sive com a troca de tubos.
- Subscrita pelo Vereador
Marcelo Antônio Berti
Caparroz

Nº243/2001 – Que solicita do Executivo o
asfaltamento da Rua Geral-
do Bernini, ao lado da Trans-
portadora Bocchi, no Distri-
to Industrial e Comercial II.
- Subscrita pelo Vereador
Marcelo Antônio Berti
Caparroz

Nº281/2001 – Que solicita do Executivo
providências para o rebaixa-
mento das guias e a cons-
trução de estacionamentos
para veículos nas Ruas
Onze e Treze e Praça Dr.
Euphly Jalles, bem como na
Rua Onze e Avenida Fran-
cisco Jalles, na Praça da
Catedral.

Nº282/2001 – Que solicita do Executivo o
asfaltamento da Rua
Fraternidade, ligando o Jar-
dim Morumbi com o
Residencial Maria Silveira.

Nº283/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da Rua Bom
Jesus, do número 1200 ao
número 1400.

CLAUDIR ARANDA DA SILVA

INDICAÇÕES

Nº013/2001 – Que solicita do Executivo a
instalação de um balcão de
informações na entrada da
Prefeitura Municipal.

Nº014/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de obras visan-
do eliminar a enorme ero-
são existente no Jardim
Oiti, com início na Avenida
Braz Polízio e até a Aveni-
da Maria Jalles.

Nº015/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um prédio
para abrigar uma Unidade
Básica de Saúde, no Jar-
dim Oiti.

Nº051/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da pavimen-
tação asfáltica em diversas
ruas do Jardim Oiti, dentre
as quais a Rua Braz
Polízio.

Nº052/2001 – Que solicita do Executivo o
asfaltamento da Rua Ânge-
lo Scaramuza, no
Residencial São Lucas.

Nº053/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de obstáculos
redutores de velocidade
(tartaruga) em ambas as
vias da Avenida Francisco
Jalles, imediações do nú-
mero 3250.
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Nº284/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de duas passa-
relas subterrâneas, uma na
Rua João Balbino dos San-
tos e a outra na Rua Ermínia
M. Pêgolo, interligando-as
com a Rua Madri.
- Subscrita pelo Vereador
Eng. José Eduardo Pi-
nheiro Candeo.

Nº299/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de um levanta-
mento para determinar
quantos pontos existem na
cidade que precisam da co-
locação de luminárias e ou
de troca de lâmpadas quei-
madas e fracas.

Nº300/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de calçadas em
frente ao Clube dos Médicos
de Jales, na Rua Otávio
Graziani, no Jardim Oiti.

Nº301/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito a demarcação
de faixa de estacionamento
privativo de veículos em fren-
te a Escola Estadual “Profª
Elza Pirro Vianna”.

Nº326/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de operação
tapa-buracos na Rua dos
Guatambus, altura do nú-
mero 2.500.

Nº356/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de completa lim-
peza no prolongamento da
Rua 8, no pátio da estação
ferroviária.

Nº403/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de cortinas no
Velório Municipal.

Nº536/2001 – Que solicita do Executivo a
isenção de pagamento do
aluguel de baia e pasto no
recinto de exposições aos
criadores que utilizam as
baias para seus animais e
cuidam das mesmas.

Nº614/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de abertura no
canteiro central da Avenida
Alfonso Rossafa Rodrigues,
altura do nº2919, para facili-
tar a entrada e saída de veí-
culos que se utilizam dos
serviços da empresa Vanusa
Lubrificantes.

REQUERIMENTOS

Nº009/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre se a atual
administração municipal pre-
tende implantar novo Plano
de Cargos e Carreiras para
os Servidores Municipais,
quando terá início tal implan-
tação e se os representan-

tes dos funcionários serão
convidados para participa-
rem do processo de elabo-
ração da lei que vai estabe-
lecer tal plano.

Nº042/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre quantos
cargos de Diretor de Divisão
e Chefe de Setor existem na
Prefeitura Municipal, quais
os funcionários que ocupam
os referidos cargos , em
quais concursos públicos
foram aprovados, quantos
são ocupados em comissão
e quais seus ocupantes.

Nº066/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre o montan-
te gasto com a reforma do
prédio para abrigar a Vara
Federal na cidade de Jales
e se o serviço foi realizado
pela Prefeitura ou empresa
particular.

Nº080/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre a uti-
lização dos muros de con-
tenção do pontilhão ferrovi-
ário sobre a Avenida João
Amadeu para propaganda
visual de empresas particu-
lares.

Nº085/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre o
cargo de Assessor de Im-
prensa da Prefeitura Muni-
cipal de Jales.

Nº119/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre o
Centro de Convivência do
Idoso – CCI.

Nº036/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de obras de pavi-
mentação asfáltica em toda
a extensão da Avenida Na-
ções Unidas, no Bairro San-
to Expedito.

Nº037/2001 – Que solicita do Executivo a
conclusão do hangar do
Aeroporto Municipal.

Nº038/2001 – Que solicita do Executivo
junto à Elektro, a implanta-
ção de iluminação pública
em todo o trecho da Rua
Odércio Francisco de
Mattos e o seu prolonga-
mento pela Rua Celso Luís
Abra, até a Rua 14 Bis, en-
tre a Avenida Salustiano
Pupim  e o Jardim Munici-
pal, exatamente entre as
áreas do recinto da Facip e
o Frigorífico Jales.

Nº066/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da pavimen-
tação asfáltica do Aeropor-
to Municipal.

Nº067/2001 – Que solicita do Executivo
providências junto a Secre-
taria da Habitação do Esta-
do de São Paulo, no senti-
do da efetiva implantação de
uma Agrovila no Município
de Jales.

Nº080/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de um calça-
dão na área central da cida-
de, retirando o tráfego de
veículos e limitando o horá-
rio para a carga e descarga.

Nº082/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que se-
jam melhoradas as condi-
ções de iluminação pública
da Avenida Euphly Jalles,
entre a Rua Goiás e a Rua
Califórnia, no Jardim Esta-
dos Unidos.

Nº149/2001 – Que solicita do Executivo a
canalização do córrego do
Tamboril e seus afluentes no
Parque das Flores, com a
construção de uma ponte li-
gando a Avenida
Flamboyant à Rua
Magnólia.

Nº150/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação da rede de es-
gotos no Parque das Flores.

Nº151/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação da coleta de
lixo seletiva no Parque das
Flores, através da utilização
de sacos plásticos de cores
variadas para os diversos
resíduos.

Nº152/2001 – Que solicita do Executivo a
disponibilização de um ter-
reno para a Associação dos
Moradores do Parque das
Flores, assim como a cons-

FLÁVIO PRANDI FRANCO

INDICAÇÕES

Nº021/2001 – Que solicita do Executivo a
recuperação da pavimenta-
ção asfáltica das Avenidas
Salustiano Pupim e Guilher-
me Soncini.
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trução de Posto de Saúde,
Conjunto Comunitário e
Galpão para Oratório, no re-
ferido bairro.

Nº153/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de guias, sarje-
tas e a implantação de pavi-
mentação asfáltica no Dis-
trito Industrial I e no Parque
das Flores.

Nº167/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que as
quadras 2, 3, 4 e 5, todas
do Bairro Jardim Municipal
sejam efetivamente transfor-
mados em área de lazer
para a população.

Nº251/2001 – Que solicita do Executivo o
envio à Câmara Municipal
de Projeto de Lei que altere
o Artigo 269 do Código Tri-
butário Municipal, incluindo
todos os itens constantes no
Artigo 241 do referido Códi-
go, ampliando as responsa-
bilidades dos mesmos pe-
rante o erário público.

Nº327/2001 – Que solicita do Executivo  a
colocação de luminárias em
dois postes existentes na
Rua Mamoré, imediações
da Avenida Maria Jalles, no
Jardim Bela Vista.

Nº328/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de um novo obs-
táculo redutor de velocidade
(quebra-molas) na Rua João
Amadeu, em frente ao Bar
do Zé.

Nº329/2001 – Que solicita do Executivo o
asfaltamento da Rua Minas
Gerais, paralela à estrada de
ferro na Cohab Roque Vio-
la, num trecho de aproxima-
damente 500 metros.

Nº342/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de guias, sarje-
tas e pavimentação asfáltica
na Rua Suécia, até o alto da
Subida Preta.

Nº343/2001 – Que solicita do Executivo
seja recapeada a pavimen-
tação asfáltica da Rua Bom
Pastor, no Jardim Castelo,
num trecho de aproximada-
mente 200 metros.

Nº366/2001 – Que solicita do Presidente
da Câmara Municipal de
Jales a realização no final do
ano em curso de uma Ses-
são Solene para homenage-
ar todos os membros da di-
retoria e colaboradores de
entidades assistenciais, fi-
lantrópicas e de promoção
humana em atividade em
nosso município, em reco-
nhecimento e agradecimen-
to ao trabalho por eles reali-
zado em 2001.

Nº367/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que os
recursos financeiros oriun-
dos da economia de ener-
gia elétrica sejam colocados
em uma conta de reserva de
contingência, destinada ao
pagamento dos salários dos
funcionários públicos muni-
cipais.

Nº390/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito, a recuperação
dos três obstáculos reduto-
res de velocidade existentes
na Avenida Arapuã.

Nº421/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de tabuletas de
sinalização ou de advertên-
cia no leito da via pública,
na Avenida Salustiano
Pupim, imediações dos nú-
meros 1343 e 1353, entre as
Ruas Salvador e
Fraternidade.

Nº429/2001 – Que solicita do Executivo
providências junto ao Minis-
tério da Saúde visando a ins-
talação de um Centro de
Controle de Zoonoses em
Jales.

Nº430/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de obras visando
melhorias nas condições da
praça existente no Jardim
América, entre as Ruas
Rafael Baia e Dirce Líbano
dos Santos.

Nº452/2001 – Que solicita do Executivo
seja recapeada a pavimen-
tação asfáltica da Rua Após-
tolo Paulo, no Jardim Amé-
rica, principalmente defron-
te aos números 2858, 2868,
2855 e 2869.

Nº480/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da pavimen-
tação asfáltica de várias vias
públicas do Conjunto
Habitacional JACB.

Nº481/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da pavimen-
tação asfáltica de várias vias
públicas do Jardim São
Judas Tadeu.

Nº528/2001 – Que solicita da Senhora
Sarita Vega Scott, Diretora
da Bacia do Turvo-Grande
de São José do Rio Preto,
providências para que a
máquina escavadeira drag-
line do DAEE fique por mais
sessenta dias à disposição
do Município, após concluí-
dos os serviços que está
executando.

Nº544/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento asfáltico da
Rua Castro Alves, defronte
ao número 4144, no Jardim

Arapuã.
Nº545/2001 – Que solicita do Executivo a

implantação de calçamento
no passeio público existen-
te na Rua 24, ao lado do vi-
aduto que dá acesso ao Jar-
dim Arapuã e Cohab JACB.

Nº556/2001 – Que solicita do Executivo a
retirada do redutor de velo-
cidade existente na Aveni-
da Alfonso Rossafa Molina,
esquina com a Rua 24.

Nº557/2001 – Que solicita do Executivo
sejam adequadamente po-
dadas as árvores existentes
nas calçadas próximas ao
CEFAM de Jales.

Nº558/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Ministério da Edu-
cação a implantação de
Cursos de Alfabetização
para Jovens e Adultos no
Município de Jales.

REQUERIMENTOS

Nº010/2001 – Que requer seja oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Dr.
João Carlos de Souza
Meirelles, Digníssimo
Secretário da Agricultura e
Abastecimento do Estado
de São Paulo, apoiando e
aplaudindo sua brilhante
iniciativa de criar a Agência
de Defesa Agropecuária do
Estado de São Paulo –
ADESP e reivindicando a
instalação de um Escritório
da ADESP em Jales.

Nº036/2001 – Que requer da VESPER as
providências que se fizerem
necessárias no sentido de
que  encaminhe à Câmara
Municipal uma minuta do
contrato de prestação de
serviços de telefonia aos
seus usuários, para análise
do Poder Legislativo.

MOÇÕES

Aplausos nº02/2001 – Aos Excelentíssimos
Senhores Aparecido
Camacho, Dorival Madela e
Nino Fernandes,
Digníssimos Diretores da
JIMA – Indústria e Comér-
cio, por ter sido considera-
da a terceira empresa do
mundo na comercialização
de pivôs centrais de irriga-
ção da marca valley.

Pesar nº01/2001 – Pelo falecimento de
Joaquim Maria Marques Sil-
vestre.
- Subscrita pelos demais
Edis à Câmara Municipal.

Aplausos nº020/2001 – Aos Ilustríssimos
Senhores Professores Ana
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Maria Gonçalves dos San-
tos, Márcio Antônio Prandi,
Rubens Stélio Xavier e José
Antônio de Carvalho, Profes-
sores da Inspetoria Regional
de Esportes e Recreação de
Jales, pelo êxito obtido no
Projeto Comunidade Ativa.

Aplausos nº021/2001 – Ao Ilustríssimo
Senhor Antônio Carlos Pe-
reira, Digníssimo Coordena-
dor de Esportes e Recrea-
ção da Secretaria de Espor-
te e Turismo do Estado de
São Paulo, pelo êxito obti-
do no Projeto Comunidade
Ativa.

Aplausos nº022/2001 – Ao Ilustríssimo
Senhor Professor Wilter
Guerzoni, Digníssimo Che-
fe da Inspetoria Regional de
Esportes e Recreação de
Jales, pelo êxito obtido no
Projeto Comunidade Ativa.

Nº043/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da pavimen-
tação asfáltica da Rua
Tupinambás, entre a Rua
Pingüim e a Rua Cacique,
no Jardim Paraíso.

Nº044/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de iluminação
pública na Avenida João
Amadeu, no trecho sob a
Rodovia Euclides da Cunha
recentemente duplicado.

Nº045/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de iluminação
pública na Avenida Maria
Jalles.

Nº046/2001 – Que solicita do Executivo
sejam recapeadas todas as
ruas dos Conjuntos
Habitacionais JACB I e
JACB II.

Nº068/2001 – Que solicita do Executivo
sejam concluídas as obras
de galerias pluviais na Rua
Goiás até o bairro Jardim
São Gabriel.

Nº114/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de uma luminá-
ria na Rua Arlindo Correia
Júnior, em frente ao número
1.318.

Nº115/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que seja
aberta a Rua Venezuela, ao
lado da Madeireira Trevo.

Nº135/2001 – Que solicita do Executivo
sejam implantadas várias
melhorias no Campo de Fu-
tebol do Conjunto
Habitacional “Roque Viola”.

Nº136/2001 – Que solicita do Executivo
junto a Elektro, a implanta-
ção de iluminação pública
no Parque das Flores.

Nº137/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que se-
jam identificados todos os
veículos e máquinas da Pre-
feitura Municipal de Jales,
colocando-se nos mesmos
a logomarca da nova admi-
nistração.

Nº165/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento de todas as
ruas do Jardim Aclimação,
bem como a construção de
sarjetões nos cruzamentos
das mesmas.

Nº166/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de obras que per-
mitam igualar o canteiro cen-
tral da Avenida Tupã, para
que a mesma tenhas as di-
mensões iguais às outras
ruas adjacentes.

Nº205/2001 – Que solicita do Executivo o
tapamento de um enorme
buraco no prolongamento da
Avenida Francisco Jalles,
defronte os números 3515 e

3505.
Nº206/2001 – Que solicita do Executivo

reforma nos Postos de Saú-
de do Jardim São Jorge, Jar-
dim Paraíso, Cohab JACB  e
principalmente no Posto de
Saúde Central.

Nº207/2001 – Que solicita do Executivo
junto a Direção Regional do
DER  a formação de parce-
ria para efetuar a limpeza e
a poda do mato no períme-
tro urbano do trecho de du-
plicação da Rodovia
Euclides da Cunha.

Nº235/2001 – Que solicita do Executivo a
substituição das lâmpadas
nos estacionamentos das
praças, principalmente de-
fronte a catedral.

Nº236/2001 – Que solicita do Executivo a
regularização da Rua Ama-
zonas, no trecho de terra,
junto aos proprietários, uma
vez que está sendo usada
como rua do Município, mas
na realidade pertence aos
proprietários das chácaras.

Nº277/2001 – Que solicita do Executivo
junto a Direção local da
ELEKTRO, Eletricidade e
Serviços S/A, a instalação
de rede de energia elétrica,
bem como luminárias nas
marginais da Rodovia
Euclides da Cunha, no perí-
metro urbano.

Nº278/2001 – Que solicita do Executivo a
limpeza da galeria do Jardim
Santo Expedito, nas proxi-
midades da Rua Nicarágua.

Nº279/2001 – Que solicita do Executivo a
reativação da fonte lumino-
sa na Praça Dr. Euphly
Jalles.

Nº288/2001 – Que solicita dos Ilustríssimos
Senhores Dr. Carlos Eduar-
do Monteleoni, Presidente
do Conselho Municipal de
Trânsito e Nilton Zenhiti
Suetugo, Chefe de Gabine-
te da Secretaria de Planeja-
mento, mudanças na mão
de direção das Ruas:
Holanda, Bandeirantes e do
Estado.

Nº295/2001 – Que solicita do Executivo
seja tapado um enorme bu-
raco existente na Rua
Bahia, em frente ao número
2057.

Nº296/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de uma luminá-
ria na Rua Bahia, em frente
ao número 2057.

Nº297/2001 – Que solicita do Executivo
seja iluminada a Praça Allan
Kardec.

Nº298/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal

GILBERTO ALEXANDRE DE
MORAES

INDICAÇÕES

Nº004/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de uma creche
no Jardim Municipal.

Nº005/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de iluminação
pública em todas as ruas
ainda não dotadas dessa
benfeitoria, no Jardim Esta-
dos Unidos.

Nº006/2001 – Que solicita do Executivo o
asfaltamento de todas as
ruas do Conjunto
Habitacional “Dercílio Joa-
quim de Carvalho” que ain-
da não contam com essa
importante benfeitoria.

Nº042/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da pavimen-
tação asfáltica da Rua Braz
Polízio, no Jardim Oiti.
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de Trânsito, a colocação de
faixas de passagem de pe-
destres em todos os cruza-
mentos de ruas e avenidas
onde o trânsito de veículos
for intenso.

Nº320/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de completa lim-
peza e o asfaltamento da via
marginal ao córrego do Açu-
de, entre a Cohab do Jardim
Arapuã e os Conjuntos
Habitacionais JACB I e II.

Nº321/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de obras de
recapeamento asfáltico na
Rua Nossa Senhora
Aparecida.

Nº325/2001 – Que solicita do Executivo
providências para o atendi-
mento às promessas de
campanha eleitoral feitas
aos servidores públicos mu-
nicipais, conforme compro-
misso firmado em documen-
to assinado e ainda não
cumpridas.

Nº344/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um “sarjetão”
no cruzamento da Rua
Holanda com a Avenida da
Integração, onde existe uma
vala profunda.

Nº345/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito a devida sinali-
zação, inclusive com a co-
locação de um sinal de
“pare” na esquina da Rua
São Francisco com a Rua
Iguaporé.

Nº369/2001 – Que solicita do Executivo
seja recapeada com a mai-
or urgência possível a Rua
19, entre a Rua João Batis-
ta Neto e a Rua José
Bernini, principalmente em
frente ao número 1294.

Nº370/2001 – Que solicita do Executivo
junto à FERRONORTE pro-
vidências para que a empre-
sa forneça os trilhos que
estão sendo substituídos
nos serviços de manutenção
da ferrovia, para serem utili-
zados na implantação de
mata-burros.

Nº371/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um campo de
areia para a prática de volei-
bol, assim como a implan-
tação de um parque infantil
no Conjunto Poliesportivo do
Jardim Paraíso.

Nº372/2001 – Que solicita do Executivo
junto a Secretaria de Espor-
tes e Turismo do Estado de
São Paulo providências para
a destinação de verbas para
a construção de um muro

em torno do Conjunto
Poliesportivo do Jardim Pa-
raíso.

Nº377/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que se-
jam pintados todos os sinais
de “pare”  em todos cruza-
mentos de vias públicas nos
bairros da cidade.

Nº378/2001 – Que solicita do Executivo
seja procedida a limpeza e
que seja roçado todos os
lotes baldios existentes na
cidade.

Nº391/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de guias e sarje-
tas nas vias marginais à
Rodovia Euclides da Cunha,
no trecho duplicado existen-
te no perímetro urbano da
cidade.

Nº392/2001 – Que solicita do Executivo
seja recapeada a pavimen-
tação asfáltica existente na
área localizada em frente da
Estação Ferrroviária de
Jales.

Nº426/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de obras
objetivando estreitar a calça-
da da Avenida Francisco
Jalles, no trecho entre a Rua
14 e a Rua 18, na parte infe-
rior ao viaduto sobre os tri-
lhos da ferrovia.

Nº427/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de uma cobertu-
ra em área localizada na
Praça João Mariano de
Freitas (Praça do Jacaré) ou
caso não seja possível a
construção do abrigo a re-
moção dos bancos e mesas
de jogos para local onde haja
sombra.

Nº428/2001 – Que solicita do Executivo a
definição de uma área nas
proximidades do CAIC, no
Conjunto Habitacional JACB
2, para implantação de um
campo de futebol.

Nº449/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito a destinação de
espaços de estacionamen-
to privativo para veículos di-
rigidos por deficientes físi-
cos assim como a constru-
ção de rampas de acesso
nos locais mais adequados
nas imediações do Centro
Cultural “Dr. Edílio Ridolfo”.

Nº450/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
pública na rua localizada
entre o recinto do Parque de
Exposições “Juvenal
Giraldelli” e o Frigorífico
Jales, no sentido do Jardim
Municipal.

Nº451/2001 – Que solicita do Presidente
do Poder Legislativo provi-
dências visando a coloca-
ção nas laterais dos veícu-
los pertencentes ao Poder
Legislativo, através de pin-
tura ou adesivos, os seguin-
tes dizeres: Câmara Muni-
cipal de Jales – Uso exclu-
sivo em serviço.

Nº483/2001 – Que solicita do Executivo
sejam plantadas árvores de
sombra ou palmeiras no
canteiro central da Avenida
Jânio Quadros, onde não
houver arborização.

Nº484/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que cada
creche existente na cidade
tenha à sua disposição uma
enfermeira para atendimen-
to às crianças.

Nº485/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de uma grade de
proteção em torno do Edifí-
cio do Centro Cultural e Te-
atro Municipal.

Nº497/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento asfáltico na
Rua Iguaporé, entre a Rua
Aimorés e a Rua Professor
Rubião Meira, no Jardim
Paraíso.

Nº499/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de galerias plu-
viais e a execução de pavi-
mentação asfáltica no Jar-
dim São Gabriel.

Nº500/2001 – Que solicita do Executivo a
instalação de parques infan-
tis em todas as praças pú-
blicas existentes na cidade,
que ainda não contam com
tal benfeitoria.

Nº518/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de recapeamento
asfáltico na Rua 8, em fren-
te à estação ferroviária.

Nº519/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que parte
da produção de verduras e
legumes da Horta Municipal
seja destinada aos funcioná-
rios municipais.

Nº572/2001 – Que solicita do Executivo a
conclusão com urgência da
passarela para pedestres
construída na Avenida Ma-
ria Jalles, por sobre o
Córrego do Marimbondinho.

Nº573/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de completa lim-
peza em todos os lotes bal-
dios existentes no Jardim
Estados Unidos, Jardim
Santo Expedito, Jardim São
Gabriel e  Cohab JACB I e
II.

Nº574/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um Matadou-
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ro Municipal.
Nº589/2001 – Que solicita do Executivo o

asfaltamento de pelo menos
o trecho da Rua Indiana, pró-
ximo ao número 161 e de-
mais vias públicas que não
contam com tal benfeitoria
no Jardim Estados Unidos.

REQUERIMENTOS

Nº023/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre o motivo
pelo qual foi reduzido o aten-
dimento das ambulâncias à
população do Município e
por que as ambulâncias não
vem sendo usadas com fre-
qüência para o transporte de
pacientes a São José do Rio
Preto e outros centros de
atendimento médico-hospi-
talar.

Nº024/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre se o servi-
ço realizado pela Prefeitura
Municipal de recuperação
da pavimentação asfáltica
do Jales Clube foi pago ou
gratuito; Se foi pago, quan-
to custou para o referido clu-
be e como e quando foi efe-
tuado o recolhimento do pa-
gamento do serviço presta-
do, solicitando inclusive o
encaminhamento de cópia
do documento comprovante
do recolhimento feito pelo
Jales Clube junto à Tesou-
raria Municipal.

Nº032/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre a li-
citação realizada para a
compra de pneus para a
municipalidade.

Nº034/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre os gastos
efetuados pela Prefeitura na
manutenção de ônibus de
transporte de alunos da Se-
cretaria Municipal da Educa-
ção, no período de 02 de ja-
neiro de 2001 a 08 de feve-
reiro de 2001, onde foram
efetuadas tais gastos e so-
licita inclusive o envio de
cópias xerográficas das no-
tas fiscais da aquisição de
peças e de serviços  refe-
rentes à despesa de cada
veículo.

Nº041/2001 – Que requer do Superinten-
dente do Instituto de Previ-
dência e Assistência Soci-
al Municipal – IPASM, infor-
mações sobre se o referido
Instituto está efetuando o
pagamento da gratificação
de aniversário aos funcioná-
rios aposentados e em caso

negativo, quais os motivos.
Nº055/2001 – Que requer do Executivo in-

formações sobre os motivos
que levaram a administração
a abandonar o Centro de
Lazer do Trabalhador “Pedro
Borges de Lima”.

Nº059/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre as provi-
dências que estão sendo
tomadas para oferecer um
tratamento mais humanitá-
rio aos pacientes que fazem
hemodiálise na cidade de
Fernandópolis.

Nº067/2001 – Que requer do Executivo o
envio à Câmara Municipal
de cópia xerográfica de to-
das as notas fiscais de gas-
tos em restaurantes de
Jales, referentes a refeições
de funcionários municipais e
pessoas que visitaram a ci-
dade, de 1º de janeiro de
2001 até a data do requeri-
mento.

Nº070/2001 – Que requer do Doutor Carlos
Eduardo Monteleone,
Digníssimo Delegado de
Polícia do 1º Distrito Polici-
al de Jales, várias informa-
ções sobre ocorrências po-
liciais durante a realização
da 32ª FACIP.

Nº071/2001 – Que requer do Cap. PM An-
tônio Luiz Bazela, Coman-
dante da 2ª  Companhia do
16º Batalhão da Polícia Mi-
litar, várias informações so-
bre ocorrências policiais
durante a realização da 32ª
FACIP.

Nº075/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre repasse ao
Hospital do Câncer de
Barretos da verba aprovada
no exercício anterior e cons-
tante no orçamento de 2001
da Prefeitura Municipal, em
caso positivo, qual o mon-
tante e em caso negativo,
qual a razão da referida ver-
ba não ter sido repassada.

Nº087/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre o paga-
mento de algum tipo de alu-
guel ao IPASM pela locação
de terreno para indústria,
valor do aluguel, se não foi
efetuado pagamento qual o
motivo, sobre pretensão da
Prefeitura rescindir o contra-
to e sobre a possibilidade da
Prefeitura local outro espa-
ço para a indústria instala-
da no referido terreno.

Nº103/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre os
cursos de capacitação que
a Prefeitura tem oferecido

aos seus funcionários, so-
bre a empresa responsável
por ministrar cursos, valor
pago pelos cursos e sobre
a licitação para contratação
da referida empresa.

Nº104/2001 – Que requer do Ilustríssimo
Senhor Edmilson Benedito
Lázaro, Presidente da Co-
missão Organizadora da 32ª
Facip, informação se foi
prestado algum tipo de as-
sistência ao funcionário pú-
blico municipal Lázaro
Quintino, uma vez que o
mesmo sofreu um acidente
quando prestava serviços no
recinto da feira durante a
realização da feira.

Nº105/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre as razões
pelas quais até a presente
data não foi concedido ne-
nhum reajuste salarial aos
funcionários públicos muni-
cipais, ativos e inativos.

Nº106/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre se a Pre-
feitura está concedendo o
benefício denominado bolsa-
escola, se positivo quantas
famílias estão sendo bene-
ficiadas e em caso negati-
vo, qual o motivo da não con-
cessão do benefício.

Nº114/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre os
critérios adotados pela Pre-
feitura na apresentação de
atestado médico pelos fun-
cionários.

Nº120/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre quando
serão iniciadas as obras de
conclusão da pavimentação
asfáltica no Conjunto
Habitacional “Dercílio Joa-
quim de Carvalho”.

Nº133/2001 – Que requer do Presidente e
do Diretor do Departamento
Administrativo da Câmara
Municipal de Jales, várias
informações sobre a comu-
nicação aos Senhores Ve-
readores das reuniões das
quais participará o Poder
Legislativo. – Rejeitado

Nº139/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre o
cargo de Diretor Clínico do
Pronto Socorro Municipal e
sobre seu atual ocupante.
- Subscrito pelos Vereado-
res: Rivelino Rodrigues,
Flávio Prandi Franco,
Irineu Rodrigues de Car-
valho, José Eduardo Pi-
nheiro Candeo, Hilário
Pupim, Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Roberto
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Genari, Leomi Clóvis
Nilsen Viola e Claudir
Aranda da Silva.

Nº141/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre se a mes-
ma já providenciou a
logomarca da atual adminis-
tração para ser colocada
nos veículos e máquinas da
municipalidade.

Nº146/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre os motivos
pelos quais os guardas que
faziam a vigilância dos Pos-
tos de Saúde do Jardim Pa-
raíso e Jardim São Jorge e
que mantinham os portões
abertos durante a madruga-
da foram retirados, obrigan-
do as pessoas a ficarem na
rua ao relento.

Nº149/2001 – Que requer do Provedor da
Santa Casa de Misericórdia
de Jales, Senhor José
Terron Spina, informações
sobre a quem pertence o
aparelho de ultra-sonografia
existente na Santa Casa, se
o mesmo está funcionando
normalmente, a quantidade
de atendimentos que são
realizados diariamente e se
exames são efetuados so-
mente nos pacientes do
SUS ou também em parti-
culares.

Nº150/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre quem são
os integrantes do Conselho
Municipal de Trânsito e
quais são as suas funções.

Nº153/2001 – Que requer do Presidente do
Banco Central, Senhor
Armínio Fraga, informações
sobre qual é a garantia dada
pelo Banco Central aos cli-
entes de bancos e caixas
econômicas nos depósitos
mantidos em conta corren-
te e em caderneta de pou-
pança.

Nº159/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre os motivos
pelos quais a distribuição de
leite não é feita mais cedo
nos Postos de Saúde do
Município e quem é o res-
ponsável pela distribuição de
leite nos referidos Postos de
Saúde.

EMENDA AO ORÇAMENTO PARA O
EXERCÍCIO DE 2002

Modificativa nº126/2001 – Aumento da do-
tação destinada ao auxílio
financeiro a estudantes e
complemento ao programa
bolsa escola.

PROJETOS

P.L. nº071/2001 – Que dispõe sobre far-
mácias e drogarias, obrigan-
do-as a afixar em local visí-
vel ao público o nome do far-
macêutico responsável.
Autógrafo nº69/2001
Lei nº2.624/2001

P.L. nº073/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº75/2001
Lei nº2.630/2001

P.D.Legislativo nº04/2001 – Que concede
a Medalha XV de Abril à
Ilustríssima Senhora
Aparecida Burigote Gomes.
– Devolvido ao Autor

dos os lugares onde a po-
pulação está jogando lixo
indevidamente.

Nº287/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de galerias até
o Bosque Municipal, dando
continuidade nas obras das
galerias do Jardim América,
encontrando com a Rua do
Estado.

Nº389/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito a colocação de
placas indicativas alertando
os motoristas que o trânsi-
to nas Ruas 11, 13 e 14 é
interrompido pela via férrea,
impedindo a normal movi-
mentação de veículos.

Nº502/2001 – Que solicita do Executivo o
asfaltamento de um trecho
de aproximadamente 50
metros de extensão na Rua
24, altura do número 2266.

Nº548/2001 – Que solicita do Executivo
providências visando a par-
ticipação efetiva da Prefeitu-
ra Municipal no Programa
Bolsa Escola do Governo
Federal.

Nº549/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao setor de Ação So-
cial da Municipalidade e ao
Fundo Social de Solidarie-
dade a organização e reali-
zação de uma solenidade de
casamento comunitário em
Jales.

REQUERIMENTOS

Nº081/2001 – Que requer do Ilustríssimo
Senhor Cap. PM. Antônio
Luiz Bazela, Comandante
da 2ª Companhia do 16º
BPM, providências no sen-
tido de intensificar o policia-
mento ostensivo em toda a
cidade.

MOÇÕES

Aplausos nº029/2001 – Ao Excelentíssimo
Senhor Doutor Geraldo
Alckimin, Governador do
Estado de São Paulo, pela
concessão de subsídio ao
prêmio do seguro agrícola
aos pequenos produtores
rurais paulistas, anunciado
no dia 18 de maio de 2001,
durante a realização do Pri-
meiro Fórum do Seguro
Agrícola, em São Paulo.

Aplausos nº030/2001 – Ao Excelentíssimo
Senhor Doutor João Carlos
Souza Meirelles, Secretário
da Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São
Paulo, pela concessão de

HILÁRIO PUPIM

INDICAÇÕES

Nº069/2001 – Que solicita do Executivo
junto a Secretaria de Obras
da Municipalidade a aquisi-
ção de uma usina asfáltica
à frio.

Nº070/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Almoxarifado e à
Secretaria de Obras da
Municipalidade, a realização
de um mutirão de limpeza
em toda a cidade.

Nº184/2001 – Que solicita do Executivo a
distribuição gratuita de leite
aos idosos e aposentados
nos mesmos moldes que é
distribuído às gestantes.
- Subscrita pela Vereadora
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo

Nº185/2001 – Que solicita do Executivo
providências quanto a infil-
trações que estão aconte-
cendo em toda a extensão
dos canteiros centrais da
Avenida Salustiano Pupim.

Nº250/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de caçambas
para a coleta de lixo em to-
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subsídio ao prêmio do segu-
ro agrícola aos pequenos
produtores rurais paulistas,
anunciado no dia 18 de
maio de 2001, durante a re-
alização do Primeiro Fórum
do Seguro Agrícola, em São
Paulo.

Pesar nº050/2001 – Pelo falecimento de
José Fuga.

EMENDAS ÀS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO
DE 2002

Aditiva nº56/2001 – Dotar a Secretaria
Municipal de Agricultura de
meios materiais, técnicos e
humanos, no sentido da pro-
moção do associativismo,
nas suas diferentes formas,
ou seja: consórcio de pro-
dutores, condomínio de pro-
dutores e cooperativismo.

Aditiva nº57/2001 – Promoção de campa-
nhas publicitárias e de
marketing contratando em-
presas de assessoria e
consultoria especializadas
para a divulgação da agricul-
tura do Município.

Aditiva nº58/2001 – Implantação e
incrementação de programa
de elevação da produção e
da produtividade de carne e
leite, dotando a Secretaria
Municipal de Agricultura dos
meios materiais e humanos
necessários ao desenvolvi-
mento de ações de assis-
tência técnica e extensão
rural para a difusão e im-
plantação das tecnologias
disponíveis.

EMENDA AO PLANO PLURIANUAL
PARA O PERÍODO 2002/2005

Aditiva nº122/2001 – Incentivo ao Casamen-
to Comunitário.

PROJETO

P. Resolução nº04/2001 – Que altera a re-
dação do Parágrafo 2º do
Artigo 185 do Regimento In-
terno da Câmara Municipal
de Jales. – Retirado de
Pauta

IRINEU RODRIGUES DE
CARVALHO

INDICAÇÕES

Nº016/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de guias, sarje-
tas e o asfaltamento da Rua
Graciliano Ramos, no Jar-
dim Arapuá.

Nº017/2001 – Que solicita do Executivo o
asfaltamento da Rua João
Cardoso da Silva, localiza-
da entre a reserva florestal
e o Centro Comunitário do
Conjunto Habitacional
JACB.

Nº018/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um “calça-
dão” entre a Rodovia Jarbas
de Moraes e a Rua
Mirassol, no Conjunto
Habitacional JACB.

Nº056/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de um obstáculo
redutor de velocidade  na
Rua Belo Horizonte, próxi-
mo ao número 128, no Con-
junto Habitacional JACB.

Nº057/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de um obstáculo
redutor de velocidade na
Rua Mirassol, proximidade
do trevo de entrada para o
Conjunto Habitacional
JACB.

Nº058/2001 – Que solicita do Executivo o
asfaltamento ou o calça-
mento da passagem de pe-
destres entre o Auto Peças
Chumbinho e o Supermerca-
do Trevo.

Nº059/2001 – Que solicita do Executivo a
retirada de um obstáculo
redutor de velocidade (que-
bra-molas) que se encontra
colocado na Avenida
Arapuã, defronte a

Bicicletaria do Cláudio.
Nº060/2001 – Que solicita do Executivo a

recuperação do campo de
malha localizado na praça
junto a Avenida Arapuá,

Nº071/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de sinalização
de trânsito no leito
carroçável  das ruas do Jar-
dim do Bosque.

Nº072/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de iluminação
pública em frente a Igreja
Nossa Senhora da Ressur-
reição, no Conjunto
Habitacional JACB.

Nº074/2001 – Que solicita do Delegado
Seccional de Polícia de
Jales, Dr. João Aguera, pro-
vidências para minimizar os
problemas dos familiares
dos detentos de nossa ca-
deia pública, com relação ao
horário das visitas.

Nº107/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que seja
rebaixada a sarjeta da cal-
çada da Rua 3, número
2557, defronte a clínica do
Dr. Perí, demarcando esta-
cionamento privativo no lo-
cal.

Nº108/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um campo de
malha e bocha ao lado do
Centro Comunitário do Con-
junto Habitacional JACB.

Nº109/2001 – Que solicita do Executivo a
doação de dois ventiladores
para a Santa Casa de Mise-
ricórdia de Jales, para serem
instalados na Sala de Orto-
pedia.

Nº110/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de um redutor de
velocidade (tartaruga) na
Rua Mirassol, altura do
nº5020, no JACB.

Nº169/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de obras de
asfaltamento no prolonga-
mento da Rua Campo Gran-
de, que dá acesso à entra-
da principal do CAIC.

Nº170/2001 – Que solicita do Executivo lim-
peza e melhoramento na
entrada do CAIC.

Nº171/2001 – Que solicita do Executivo a
recuperação da Praça “Ce-
cília Meirelles”, no Jardim
Arapuá.

Nº228/2001 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, Eletrici-
dade e Serviços S/A, a ins-
talação de um poste com
luminária na Rua Recife,
defronte o Mercado do
Belão, no Conjunto
Habitacional “José Antônio
Caparroz Bogaz”.
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Nº229/2001 – Que solicita do Executivo a
sinalização de solo em to-
das as ruas dos Conjuntos
Habitacionais JACB I e II.

Nº259/2001 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, Eletrici-
dade e Serviços S/A, a co-
locação de um poste com
luminária na Rua Iguaporé,
altura do número 950, no
Bairro São Judas Tadeu.

Nº260/2001- Que solicita do Executivo pro-
vidências junto a Residência
do DER de Jales, completa
limpeza nas margens da
Rodovia Jarbas de Moraes,
altura do Conjunto
Habitacional “José Antônio
Caparroz Bogaz”.

Nº262/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de rampas de
acesso em todos os pavi-
lhões da FACIP.

Nº322/2001 – Que solicita do Executivo a
descentralização na distri-
buição de leite que atual-
mente só é entregue no Pos-
to de Saúde do Jardim Pa-
raíso, com a colocação de
um posto de distribuição na
creche do Conjunto
Habitacional “Dercílio Joa-
quim de Carvalho”.

Nº323/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de uma luminá-
ria no poste existente na
Rua João Cardoso da Silva,
em frente a Unidade Básica
de Saúde do Conjunto
Habitacional JACB.

Nº379/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um “sarjetão”
na esquina da Avenida Lima
Barreto com a Rua Guima-
rães Rosa, no Jardim Oiti.

Nº380/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de placas de si-
nalização de trânsito e ilu-
minação pública na entrada
da cidade, no trecho com-
preendido entre a Rodovia
Euclides da Cunha até a
rotatória do prolongamento
da Avenida Francisco Jalles.

Nº381/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um “sarjetão”
na Rua 5, esquina com a
Rua 20.

Nº413/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da pavimen-
tação asfáltica da Rua
Mirassol, entre a Rua San-
tos e a Avenida Brasília, no
JACB I.

Nº414/2001 – Que solicita do Executivo a
inclusão no Plano Plurianual
da Prefeitura das seguintes
obras: asfaltamento e ilumi-
nação pública na Rua Minas
Gerais, no trecho compreen-

dido entre a Rua Rio de Ja-
neiro e a Rua Jaçanã;
recapeamento de todas as
ruas em péssimas condi-
ções de conservação no
Cohab Roque Viola e a
construção de um sarjetão
na esquina da Rua Rubião
Meira com a Rua Jaçanã.

Nº448/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de obras de
recapeamento da pavimen-
tação asfáltica de todos os
pontos críticos existentes
no Conjunto Habitacional
JACB.

Nº482/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de um telefone
público (orelhão) no Jardim
Alvorada, proximidades do
Centro de Lazer.

Nº559/2001 – Que solicita do Executivo a
conclusão das obras de pavi-
mentação asfáltica na Rua
Formosa, com aproximada-
mente 50 metros de extensão.

Nº560/2001 – Que solicita do Executivo junto
ao Conselho Municipal de
Trânsito a colocação de um
obstáculo redutor de velocida-
de na Rua Belo Horizonte, ime-
diações da Praça “Waldemar
Jesus Souza”.

PROJETOS

P.L. nº023/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº23/2001
Lei nº2.580/2001

P.L. nº030/2001 – Que dá nova denomina-
ção a bairro - Arquivado

ta, fundos da Creche do Jar-
dim Oiti.

Nº008/2001 – Que solicita do Executivo
junto à Elektro, a colocação
com a máxima urgência de
iluminação pública no pro-
longamento da Rua 9, ime-
diações da Rádio Antena
102-FM.

Nº009/2001 – Que solicita do Executivo a
doação para a Secretaria da
Receita Federal – Agência
de Jales, de um terreno com
no mínimo 1.000 m² de área,
destinado à construção de
um prédio para abrigar todas
as instalações do referido
órgão em nossa cidade.

Nº047/2001 – Que solicita do Executivo a
iluminação de forma adequa-
da da praça Olga Belão, no
Jardim Pêgolo.

Nº048/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de completa lim-
peza na Praça Olga Belão,
no Jardim Pêgolo.

Nº049/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de calçadas no
trecho que vai da Curva do
S da Avenida da Integração
ao Pronto Socorro Municipal
e Rua Anísio Martins
Ferreira.

Nº050/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de um obstáculo
redutor de velocidade (que-
bra-molas) nas imediações
do nº1024 da Rua Ângelo
Scapin, na Vila União.

Nº089/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um “calça-
dão” com uma adequada
reurbanização da Avenida
Francisco Jalles, ao lado do
viaduto sobre os trilhos da
ferrovia.

Nº101/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
adequada na Avenida da
Integração.

Nº102/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um sarjetão
na Rua da Fraternidade, es-
quina com a Rua 6. – Subs-
crita pelo Vereador
Leomi Clóvis Nilsen Vio-
la.

Nº103/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de uma galeria
para escoamento de águas
pluviais na Rua Fátima, al-
tura do nº2686, no Jardim
Paulo VI. – Subscrita pelo
Vereador Leomi Clóvis
Nilsen Viola.

Nº104/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que seja
sinalizado de forma adequa-
da o trânsito da Avenida da
Integração, com pintura de

JEDIEL ZACARIAS

INDICAÇÕES

Nº007/2001 – Que solicita do Executivo o
asfaltamento da Rua do
Bosque, no Jardim Boa Vis-
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orientação de solo e a colo-
cação de redutores de velo-
cidade. – Subscrita pelo
Vereador Leomi Clóvis
Nilsen Viola.

Nº105/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao DAEE, a
destinação de verbas para
obras de galerias pluviais,
objetivando resolver o pro-
blema do enorme buraco
existente no Jardim Oiti,
entre as Ruas Braz Polízio
e Mamoré.

Nº106/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
pública na Rua da
Fraternidade, entre a Rua 6
e a Rua da Liberdade, no
Residencial Maria Silveira. –
Subscrita pelo Vereador
Leomi Clóvis Nilsen Vio-
la.

Nº146/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de pavimenta-
ção asfáltica em cerca de 20
metros de extensão na Rua
Kansas, no Jardim Estados
Unidos, ligação com a Ave-
nida Ayrton Senna.

Nº147/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de luminárias em
dois postes existentes na
Travessa Ari Barroso, esqui-
na com a Rua 12,
margeando a via férrea.

Nº187/2001 – Que solicita do Executivo
junto à ELEKTRO, a colo-
cação de um bico de luz na
Rua Altino Antônio de Oli-
veira, altura do número 1375,
no Jardim Eldorado.

Nº188/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um terminal
de ônibus urbano (circular)
mais adequado.

Nº189/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de um bebedou-
ro de água na república dos
jogadores de futebol locali-
zado no Estádio Municipal.

Nº212/2001 – Que solicita do Executivo a
retirada de um poste locali-
zado literalmente no centro
da Rua Alameda dos Ipês.

Nº213/2001 – Que solicita do Executivo o
tapamento de um enorme
buraco que se formou na
Rua Dezoito próximo à Rua
Três, no Jardim Pêgolo.

Nº230/2001 – Que solicita do Executivo o
calçamento, a colocação de
bancos, o recapeamento, a
urbanização e a colocação
de grades de proteção ou a
canalização do córrego,
atendendo aos reclamos
dos moradores da Avenida
Maria Jalles.

Nº231/2001 – Que solicita do Executivo a

construção de uma galeria
no início da Rua Áureo
Fernandes Faria com a Ave-
nida João Amadeu, nos
moldes de como foi
construída na Rua Dois com
a Avenida Francisco Jalles.

Nº269/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um sarjetão
no cruzamento da Rua Otá-
vio Graziani com a Rua
Izolinda Pimentel Lopes, no
Jardim Primavera.

Nº270/2001 – Que solicita do Executivo a
retirada do lixo que se acu-
mula ao lado do estabeleci-
mento comercial no Bairro
da Barra Bonita.

Nº271/2001 – Que solicita do Executivo
sejam tapados enormes bu-
racos na pavimentação
asfáltica da Alameda das
Palmeiras, altura do núme-
ro 44.

Nº289/2001 – Que solicita do Executivo a
abertura do canteiro central
no prolongamento  da Ave-
nida Francisco Jalles, em
frente ao número 3505.

Nº318/2001 – Que solicita do Executivo
providências para a regula-
mentação do horário de fun-
cionamento do Shopping
Center Giraldelli.

Nº319/2001 – Que solicita do Executivo
abertura no canteiro central
da Avenida Afonso Rossafa
Molina, altura do número
2671, imediações do portão
lateral da antiga Brahma.

Nº336/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito, a implantação
de mão única de direção
para todos os veículos na
Rua 1, no trecho entre a Rua
14 e a Rua 24.

Nº337/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de um campo
de futebol no Jardim do Bos-
que, em área existente en-
tre a Rua 17 e a Rua 26, de
propriedade da Prefeitura
Municipal.

Nº368/2001 – Que solicita do Executivo
junto à ELEKTRO, a implan-
tação de iluminação pública
na Rua Projetada, no Distri-
to Industrial 2, entre os nú-
meros 23 e 38.

Nº393/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de uma galeria
pluvial na Rua Flávio Ferraz,
esquina com a Rua Manuel
Albuquerque, no Jardim
Morumbi.

N420/2001 – Que solicita do Executivo a
reurbanização do cruzamen-
to da Avenida Maria Jalles
com a Rua das Palmeiras.

Nº440/2001 – Que solicita do Executivo o
envio à Câmara Municipal
de Projeto de Lei que dispo-
nha sobre limpeza de imó-
veis para prevenção de in-
cêndios, conforme antepro-
jeto de lei anexo à Indica-
ção.

Nº505/2001 – Que solicita do Executivo a
elaboração de um projeto
que permita resolver de for-
ma definitiva o problema do
“sarjetão”  com vala funda
existente na Rua Bom Je-
sus, ao lado da Igreja Aviva-
mento Bíblico.

Nº506/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento asfáltico da
Rua Eduardo Luís Rosa.

Nº507/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento asfáltico do
trecho da Rua do Estado
onde no ano anterior foi
construída uma grande ga-
leria pluvial.

Nº516/2001 – Que solicita do Executivo
providências para a retirada
de uma carroceria de ônibus
sucateada, que se encontra
sobre a calçada, na Rua
Eduardo Luis Rosa, no Dis-
trito Industrial 2.

Nº517/2001 – Que solicita do Executivo a
canalização do Córrego do
Açude entre a Cohab do Jar-
dim Arapuã e a Cohab JACB
e o asfaltamento das vias
paralelas ao mesmo.

Nº541/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da pavimen-
tação asfáltica da Rua
Leopoldo Alberto de Olivei-
ra Gonçalves, no Jardim
Monterrey, altura do núme-
ro 199.

Nº542/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da pavimen-
tação asfáltica da Travessa
Jutaí, altura do número 971.

Nº543/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de uma grade de
proteção (boca-de-lobo) na
entrada da galeria pluvial
existente na Rua Cinturão
Verde, imediações do nú-
mero 3101.

Nº577/2001 – Que solicita do Executivo a
resolução do problema de
uma valeta existente no solo
asfáltico da Rua 9, esquina
com a Rua 6, ao lado da fir-
ma Castelo Enxovais.

Nº578/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de guias e sar-
jetas na Rua Ermínia M.
Pêgolo, no Jardim Pêgolo.

Nº579/2001 – Que solicita do Executivo a
resolução do problema de
uma valeta existente no solo
asfáltico da Rua Maestro
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Erlon Chaves, esquina com
a Avenida João Amadeu,
defronte ao Supermercado
Proença.

REQUERIMENTOS

Nº017/2001 – Que requer do Executivo
informações sobre se está
constituído ou não o Conse-
lho Municipal de Trânsito e
em caso positivo, quais são
os seus membros.

Nº125/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre se há pro-
teção por pára-raios em to-
dos os estabelecimentos
públicos municipais, sobre
o órgão que define e fiscali-
za sua colocação e os cri-
térios para a instalação.

MOÇÕES

Aplausos nº07/2001 – Aos Atletas, treina-
dor e dirigentes da Disgral-
Skol de Jales, pela conquis-
ta do Campeonato “Troféu
Ótica Jales” de Futebol de
Salão.

Aplausos nº08/2001 – Ao Lions Clube de
Jales, pela organização e
realização do Campeonato
de Futebol de Salão “Troféu
Ótica Jales”.

Aplausos nº09/2001 – Á APAFUJ – Asso-
ciação de Pais e Amigos do
Futsal de Jales, pela brilhan-
te participação no Campeo-
nato Aberto “Troféu Ótica
Jales” de Futebol de Salão.

Aplausos nº15/2001 – Aos Diretores, Pro-
fessores e Funcionários da
FAI-Jales – Faculdades In-
tegradas de Jales, pela ins-
talação do Curso de Siste-
mas de Informação.

Congratulações nº018/2001 – A todos os
funcionários da SABESP,
Divisional de Jales, nas pes-
soas do seu Gerente
Divisional Dr. Antônio
Rodrigues da Grella Filho e
do Gerente de Setor, Dr.
Ramiro Hassem, pela
interligação da rede coletora
que leva os dejetos à Lagoa
de Tratamento, concluído
dia 12 de abril.

Aplausos nº26/2001 – Ao Ilustríssimo Se-
nhor Cavalheiro Verardo
Neto, Digníssimo Presiden-
te da Casa do Poeta e do
Escritor de Jales e a todos
os seus integrantes, pelo
transcurso do 3º aniversário
de fundação da referida en-
tidade, comemorado no dia
19 de maio de 2.001.

Aplausos nº31/2001 – Ao Ilustríssimo Se-

nhor Nelson de Abreu Pin-
to, Digníssimo Presidente da
CNTUR, Confederação Na-
cional do Turismo, pela inau-
guração oficial da sede na-
cional da referida entidade,
em Brasília/DF.

Aplausos nº42/2001 – Aos Membros da
Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e
Ambiental – ABES, Sub
Seção de Jales, pela insta-
lação da referida entidade
em nossa cidade.

Aplausos nº43/2001 – Aos integrantes da
nova Diretoria da AERJ –
Associação dos Engenhei-
ros da Região de Jales, pela
posse.

Aplausos nº49/2001 – À Comissão
Organizadora da SIPAT – VIII
Semana Integrada de Pre-
venção de Acidentes no Tra-
balho, pela organização e
realização do evento.

Aplausos nº53/2001 – Aos organizadores
e palestrantes da Semana
de Estudos Acadêmicos da
FAI – Faculdades Integradas
de Jales, pela organização
e participação no referido
evento.

PROJETOS

P.L. nº015/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº16/2001
Lei nº2.572/2001

dim Oiti à Rodovia Euphly
Jalles.

Nº002/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de uma Unida-
de Básica de Saúde no Con-
junto Habitacional “Dercílio
Joaquim de Carvalho”.

Nº003/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de uma Creche
e de uma Unidade Básica de
Saúde no Jardim Municipal.

Nº039/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de iluminação
pública no trecho da Rua
Oregon, no Jardim Estados
Unidos, em frente a Lancho-
nete “Quero Mais”, imedia-
ções da Faculdade.

Nº040/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de obras de gui-
as, sarjetas, pavimentação
asfáltica e iluminação públi-
ca no prolongamento da
Rua 19, ligando-a ao Jardim
do Bosque.

Nº041/2001 – Que solicita do Executivo
junto à Elektro, a implanta-
ção de iluminação pública
na Avenida Roque Viola, no
Jardim Eldorado.

Nº118/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de campos de
bocha, malha e mesas para
jogos de truco, damas e
xadrez, além da construção
de sanitários em área per-
tencente à municipalidade,
localizada na Rua Rubião
Meira, na Cohab Roque Vi-
ola.

Nº119/2001 – Que solicita do Executivo a
extensão da rede de ener-
gia elétrica até o último lote
existente no Distrito Indus-
trial 3 de Jales, localizado
na marginal da Rodovia
Euclides da Cunha, onde
estão sendo construídos di-
versos barracões.

Nº120/2001 – Que solicita do Executivo a
elaboração e o encaminha-
mento à Câmara Municipal
de Projeto de Lei criando a
função gratificada incorpora-
da ao salário do cargo de
Agente de Crédito, aos ser-
vidores municipais que tra-
balham no Banco do Povo.

Nº162/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de um poste com
uma luminária na Rua São
Luiz, defronte ao Lote 7 da
Quadra 7, na Vila Talma, de
propriedade do Senhor
Arnaldo Paulino Vieira.

Nº163/2001 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria de Admi-
nistração da Prefeitura Mu-
nicipal, revisão de  todos os
cargos e funções e que se-

ENG. JOSÉ EDUARDO PINHEIRO
CANDEO

INDICAÇÕES

Nº001/2001 – Que solicita do Executivo
junto a Secretaria de Trans-
portes do Estado de São
Paulo, o asfaltamento da
estrada vicinal que liga a
Rua das Palmeiras, no Jar-
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jam analisados os índices
de insalubridade e
periculosidade dos funcioná-
rios públicos municipais que
estão ocupando esses car-
gos.

Nº164/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um sarjetão
na Rua Jaçanã esquina com
a Rua Domingos Masson,
no Conjunto Habitacional
Santo Hernandes Argentina.

Nº168/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um
Abatedouro Municipal.

Nº186/2001 – Que solicita do Executivo
junto a empresa
permissionária da explora-
ção dos serviços de trans-
porte coletivo urbano de nos-
sa cidade, o retorno da linha
circular à Cohab Santo
Hernandes Argentina.

Nº208/2001 – Que solicita do Executivo
junto a Direção da
ELEKTRO, Eletricidade e
Serviços S/A, a instalação
de um braço de luz na Rua
Esperança, lote 1, quadra h,
último poste do Residencial
Maria Silveira.

Nº224/2001 – Que solicita do Executivo
junto a Direção da
ELEKTRO, Eletricidade e
Serviços S/A, a instalação
de um bico de luz no Lote
02 da Quadra 19 da Aveni-
da Euphly Jalles, no Jardim
Estados Unidos.

Nº244/2001 – Que solicita do Executivo a
instalação de oitenta metros
de tubos no Lar Transitório
São Francisco de Assis,
para interligação dos Bair-
ros Parque São Bernardo e
Jardim São Francisco.

Nº245/2001 – Que solicita do Executivo a
regularização do repasse
mensal  de quinhentos re-
ais para auxiliar na manuten-
ção das atividades do Lar
Transitório São Francisco de
Assis.

Nº265/2001 – Que solicita do Executivo o
envio à Câmara Municipal
de Projeto de Lei que auto-
rize a celebração de convê-
nio entre a Prefeitura Muni-
cipal e o Lar Transitório São
Francisco de Assis, a fim de
que a entidade possa rece-
ber verba já constante no
orçamento do Município
para o ano de 2.001.

Nº266/2001 – Que solicita do Executivo
mobilização de todos os ór-
gãos afins de nossa cidade
para a realização de um
grande “arrastão do remé-
dio”, com o objetivo de an-

gariar medicamentos que
estão sem nenhuma utilida-
de e repassá-los aos nos-
sos enfermos carentes.

Nº338/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito, a devida sinali-
zação, com pintura desta-
cando o sinal “pare”  em to-
dos os cruzamentos exis-
tentes na Rua Holanda.

Nº373/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que seja
plantado grama no campo
do Jardim Municipal.

Nº375/2001 – Que solicita do Executivo
providências para a coloca-
ção de um quadro indicativo
com os horários e itinerári-
os em todos os pontos de
ônibus circular da cidade, de
forma fixa e em lugar de des-
taque.

Nº394/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito providências
para que seja concedida
uma faixa permitindo o es-
tacionamento de veículos
defronte à Borracharia Tre-
vo 2, localizada na Rua Pro-
fessor Rubião Meira, nº4064,
no Jardim Paraíso, durante
todos  os dias da semana.

Nº395/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de cobertura no
ponto de ônibus existente na
Rua Rubião Meira, no Cohab
Roque Viola.

Nº415/2001 – Que solicita do Executivo fir-
mar convênios com escolas
profissionalizantes instala-
das no Município objetivando
fornecer bolsas de estudos
para jovens carentes de
Jales que pretendem
adentrar no mercado de tra-
balho.

Nº496/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da pavimen-
tação asfáltica da Rua Quin-
ze, entre a Rua 2 e a Rua
Guilherme Gomes, no Jar-
dim América.

Nº587/2001 – Que solicita do Executivo a
designação de um dentista
para o atendimento às cri-
anças do Jardim Municipal
e bairros vizinhos.

Nº599/2001 – Que solicita do Executivo
junto à TELEFÔNICA, a co-
locação de um telefone pú-
blico (orelhão) na Rua 11,
nº194, no Jardim Alvorada,
defronte a residência do
Senhor Donizete de Olivei-
ra.

Nº613/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de duas luminá-
rias em postes existentes

na Rua 11, imediações do
número 194, no Jardim Al-
vorada.

REQUERIMENTOS

Nº039/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre quem está
pagando pela pavimentação
do Jardim Estados Unidos
e quanto a Prefeitura está
pagando pelas guias e sar-
jetas que estão sendo im-
plantadas no referido bairro.

Nº040/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre a empresa
que executou a pavimenta-
ção asfáltica no Jardim São
Bernardo e sobre quem e de
que forma foi efetuado o pa-
gamento da referida pavi-
mentação.

Nº065/2001 – Que requer do Executivo o
envio à Câmara Municipal
de várias documentações
referentes à construção do
mini hospital municipal.

Nº072/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre a data da
liberação pela União à Pre-
feitura de Jales da verba de
quatrocentos mil reais des-
tinada à construção do Mini
Hospital, em que data entra-
ram nos cofres da Prefeitu-
ra, se foi aplicado no mer-
cado financeiro e em caso
positivo em que banco foi
aplicado, quanto rendeu de
juros e onde foi gasto o di-
nheiro obtido na aplicação.

Nº090/2001 – Que requer do Presidente do
Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de
Jales, Senhor Jorge Luis de
Souza, várias informações
sobre  remunerações do
Presidente e estrutura de
funcionamento do referido
Sindicato.

Nº096/2001 – Que requer da Viação São
José Ltda, empresa
permissionária do transpor-
te coletivo em Jales, infor-
mações sobre os horários
de ônibus circular que estão
à disposição dos moradores
do Jardim Oiti.

Nº101/2001 – Que requer do Superinten-
dente do IPASM, informa-
ções sobre o salário men-
sal do ex-Superintendente
do IPASM, Sr. José Moreira,
sobre sua exoneração e
montante pago a titulo de
indenização quando de sua
exoneração.

Nº102/2001 – Que requer do Superinten-
dente do IPASM, informa-
ções sobre o salário men-
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sal do ex-funcionário do
IPASM, Sr. Antônio Carlos
Correia, sobre sua exonera-
ção e montante pago a titu-
lo de indenização quando
de sua exoneração.

Nº115/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre o total dos
repasses feitos pela Prefei-
tura ao IPASM no presente
exercício, o montante que
deveria ter sido repassado
pela Prefeitura Municipal no
mandato 97/2001, o valor
total da dívida, sobre se a
dívida foi parcelada e
quantas parcelas mensais
foram pagas.

Nº163/2001 – Que requer do Executivo pro-
vidências junto à Viação
São José, empresa respon-
sável pelo transporte coleti-
vo da cidade, no sentido de
que os bairros IV Centená-
rio, Alto do Ipê, Jardim Oiti,
Jardim São Lucas, Vila das
Palmeiras e Jardim Prima-
vera voltem a ser atendidos
com a maior urgência.
- Subscrito pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

MOÇÕES

Apoio nº013/2001 – Ao Excelentíssimo
Senhor Deputado Wanderlei
Macris, Digníssimo Presi-
dente da Assembléia
Legislativa do Estado de
São Paulo, no sentido de
que altere o Artigo 258 da
Constituição Estadual, dan-
do-lhe redação de modo a
viabilizar o direito à educa-
ção à pessoa portadora de
deficiência, através de par-
ceria com a comunidade,
conveniando as escolas
especializadas, incluindo as
escolas especiais mantidas
pelas entidades filantrópi-
cas.

Aplausos nº032/2001 – Ao Ilustríssimo
Senhor Fábio Meirelles,
Digníssimo Presidente do
Sebrae e da Federação da
Agricultura do Estado de
São Paulo, pela conquista
da incubadora
agroindustrial.

Aplausos nº036/2001 – Ao Ilustríssimo
Senhor Dr. Fábio Salles
Meirelles, Presidente da
FAESP, Federação da Agri-
cultura do Estado de São
Paulo, pelo trabalho que re-
alizou no sentido da implan-
tação, em caráter experi-
mental, de incubadoras, que

servirão de modelo para os
demais municípios que pos-
suem o Sistema
Agroindustrial Integrado do
SEBRAE.

EMENDA AO PLANO PLURIANUAL
PARA O PERÍODO 2002/2005

Aditiva nº66/2001 – Integração dos diferen-
tes setores da sociedade
dispostos a trabalhar a rea-
lidade da criança e do ado-
lescente.
- Implantação de plano des-
centralizado por setores,
com trabalho de base junto
a família, contando com
agentes comunitários e
uma equipe multi-profissio-
nal com médico, dentista,
advogado, assistente soci-
al e psicólogo.
- Programas de apoio à fa-
mílias de baixa renda.
- Criação de Centro de Re-
ferência para atendimento a
crianças e adolescentes ví-
timas de violências.
- Implantação de curso de
formação continuada aos
conselheiros municipais de
Direitos e Tutelares.
- Realização de Campanhas
de divulgação sobre aplica-
ções no fundo municipal da
criança e adolescente, por
pessoas físicas e jurídicas.
- Contratação de uma equi-
pe de apoio ao Conselho Tu-
telar.

EMENDA AO ORÇAMENTO PARA O
EXERCÍCIO DE 2002

Aditiva nº159/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária para a
Casa da Criança de Jales.

PROJETOS

P.L. nº014/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº15/2001
Lei nº2.571/2001

P.L. nº018/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº19/2001
Lei nº2.575/2001

P.L. nº022/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº22/2001
Lei nº2.579/2001

P.L. nº024/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº24/2001
Lei nº2.581/2001

LEOMI CLÓVIS NILSEN VIOLA

INDICAÇÕES

Nº024/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de ampla campa-
nha de divulgação
objetivando informar à popu-
lação sobre o perigo da den-
gue, mobilizando a todos
para uma ação conjunta de
combate ao mosquito trans-
missor dessa doença.

Nº033/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
pública num trecho de apro-
ximadamente 300 metros
no prolongamento da Rua
Goiás até a Rua Rosa
Garcia Ceciliano.

Nº034/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da pavimen-
tação asfáltica da Rua Lis-
boa, no trecho entre a Rua
Holanda e a Rua dos Ban-
deirantes.

Nº035/2001 – Que solicita do Executivo a
retirada de alguns obstácu-
los redutores de velocidade
(quebra-molas) das vias
marginais à Rodovia
Euclides da Cunha, no perí-
metro urbano.

Nº086/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de pelo menos 6
(seis) ventiladores de teto
no Ambulatório Regional de
Habilitação de Jales.

Nº087/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação com a maior
urgência de pavimentação
asfáltica num trecho de apro-
ximadamente 200 metros
na Rua Ângelo Scaramuza,
no Jardim São Lucas.

Nº088/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de bancos na
área de embarque do Termi-
nal Rodoviário de Jales.

Nº138/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao comando da Polí-
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cia Militar em Jales, provi-
dências para a permanência
de PMs nas imediações da
Escola Estadual “Osvaldo
de Carvalho” nos horários de
entrada e saída dos alunos.

Nº139/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de rede de ilu-
minação pública na Avenida
Roque Viola e na Rua
Arlindo Correa Júnior, no
Jardim Eldorado.Nº140/
2001 – Que solicita do Exe-
cutivo a construção de um
sarjetão na Rua 2, esquina
com a Rua 19.

Nº172/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito a construção de
um quebra-molas na Aveni-
da Francisco Jalles no cru-
zamento com a Rua 24,
mais cinqüenta metros, sen-
tido centro-bairro, nas duas
mãos de direção.

Nº218/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de uma galeria
no cruzamento da Rua Nel-
son Clemêncio de Souza
com a Rua Poti, no Bairro
Jardim São Jorge, interligan-
do-a aos Bairros Bom Jesus
e Maria Silveira.

Nº219/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de reparos no
sarjetão existente no cruza-
mento da Rua Itapura com
a Rua dos Guatambus, no
Jardim São Jorge.

Nº276/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de reparos no
sarjetão existente no cruza-
mento da Rua Juvêncio Pe-
reira de Brito com a Traves-
sa Jutaí, no Jardim Oiti.

Nº285/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que seja
arrumado o asfalto no cru-
zamento da Avenida João
Amadeu com a Rua Três.

Nº286/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito, a retirada das
placas que proíbem o esta-
cionamento do lado direito,
sentido centro-bairro, na al-
tura do número 3906 a 3916
da Avenida Arapuã, no Jar-
dim Arapuã.

Nº293/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de completa pin-
tura nos vestiário do Campo
de Futebol do Jataí, bairro
rural de nosso Município.

Nº294/2001 – Que solicita do Executivo o
atendimento à reivindicação
do Senhor Edgar Alberto
Mioto, que solicita a limpe-
za do terreno ao lado do
número 1541 da Rua Iugos-

lávia no Jardim Micena, bem
como o conserto do solo
asfáltico.

Nº341/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de um semáforo
na Avenida Francisco Jalles
esquina com a Rua 24, ime-
diações da Sabesp.

Nº396/2001 – Que solicita do Executivo o
encaminhamento à Câmara
Municipal de Jales de Pro-
jeto de Lei denominando de
“Rua José Benedito”, uma
das vias públicas existentes
na cidade.

Nº416/2001 – Que solicita do Executivo o
encaminhamento à Câmara
Municipal de Projeto de Lei
que denomine de “Rua
Nilton Caparroz”, uma das
vias públicas existentes na
cidade.

Nº417/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da pavimen-
tação asfáltica na Avenida
Guilherme Soncine, entre a
Avenida Salustiano Pupim e
a Avenida Roque Viola, na
Rua 17, entre a Rua 6 e a
Rua 8 e na Rua 4, entre a
Rua 21 até a Rua 15.

Nº438/2001 – Que solicita do Diretor Regi-
onal do DER – Departamen-
to de Estradas de Rodagem
– mudança na sinalização
do trânsito na Rodovia
Euclides da Cunha (SP-
320), sentido Urânia-Jales,
no trevo de acesso para a
Estrada da Uva.

Nº439/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de uma calçada
na via marginal à Rodovia
SP-320, entre o Jardim San-
to Expedito e a Avenida João
Amadeu.

Nº453/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de obras de
recapeamento na pavimen-
tação asfáltica da Rua Sal-
vador, entre a Avenida
Salustiano Pupim e a Rua
da Liberdade.

Nº454/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de obras de con-
tenção da erosão em diver-
sos pontos da Avenida Ma-
ria Jalles, principalmente
entre a Rua 10 e a Rua das
Palmeiras.

Nº455/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito, providências
objetivando sinalizar ade-
quadamente o trânsito na
Avenida Paulo Marcondes.

Nº456/2001 – Que solicita do Departamen-
to de Estradas e Rodagem
– DER, a realização de
obras de recapeamento e de

recuperação de acostamen-
tos da Rodovia Eliezer
Montenegro Magalhães
(SP-463), no trecho Jales-
Água Vermelha.

Nº457/2001 – Que solicita do Executivo
providências junto a Gerên-
cia da Divisão da SABESP
de Jales, visando a constru-
ção de uma calçada para
passagem de pedestres jun-
to ao Poço de Abastecimen-
to da estatal, localizado no
final da Avenida Maria Jalles,
confluência com a Rua Sal-
vador, no Residencial Maria
Silveira.

Nº463/2001 – Que solicita do Executivo
providências para efetuar a
poda das árvores que estão
localizadas no lado oposto
da rede elétrica nas ruas,
visando uma uniformidade
na poda de árvores da cida-
de.

Nº464/2001 – Que solicita do Executivo
providências visando resol-
ver o problema da grande
erosão existente na Aveni-
da Maria Rosa Ceciliano, no
Bairro São Gabriel, na liga-
ção com a Rua Goiás, no
Jardim Paraíso.

Nº465/2001 – Que solicita do Executivo a
reconstrução do sarjetão
existente na esquina da Rua
Salvador com a Rua Antô-
nio Martins Silva, no
Residencial Maria Silveira.

Nº466/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
pública com a colocação de
duas luminárias na Rua
Pajé, no Jardim São Judas
Tadeu, divisa com o Jd. Pa-
raíso.

Nº486/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de reparos no te-
lefone localizado no Bairro
Rural da Rosalina.

Nº487/2001 – Que solicita do Executivo o
asfaltamento da Rua
Canárias, no Jardim Pêgolo,
limítrofe à Chácara Bandei-
rantes, com aproximada-
mente 80 metros de exten-
são.

Nº488/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de completa lim-
peza nos bueiros existentes
nas Ruas 25 e Andreu Braia,
no Jardim América.

Nº503/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito a realização de
uma abertura entre a Rua
Bahia, no Jardim Paulista 2
e a Rua Oregon, no Jardim
Estados Unidos.

Nº504/2001 – Que solicita do Executivo
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junto ao Conselho Municipal
de Trânsito providências
para que seja liberado para
estacionamento de veículos,
o canteiro central da Aveni-
da Jânio Quadros, no trecho
próximo do Comboio, nos
sábados, das 6 às 12 horas.

Nº514/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de um obstácu-
lo redutor de velocidade
(quebra-molas) na Rua dos
Sabiás, altura do nº617, na
Chácara Alto Marimbondo.

Nº600/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito, reiterando pedi-
do apresentado anterior-
mente, a colocação de obs-
táculos redutores de veloci-
dade de veículos na Rua dos
Sabiás, altura dos números
617 e 527.

Nº601/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de obras de recu-
peração de uma ponte e
dois mata-burros existentes
na estrada municipal do
córrego do Veadinho, liga-
ção da vicinal Jales-Dirce
Reis, com a propriedade do
Senhor Sinval Rossafa.

Nº618/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de obras de recu-
peração da estrada munici-
pal que liga o prolongamen-
to da Avenida Salustiano
Pupim até à Rodovia Euphly
Jalles.

Nº619/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de guias, sarje-
tas e implantação de asfal-
to no trecho da Rua Ermínia
Pêgolo, cruzamento com a
via férrea.

REQUERIMENTOS

Nº06/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre se já está
concluída a auditoria realiza-
da nas contas da Prefeitura
Municipal, referentes aos
exercícios 97/2000, período
de mandato do ex-Prefeito
Municipal Prof. Antônio
Sanches Cardoso; Se os
levantamentos efetuados
pela referida auditoria serão
divulgados para conheci-
mento da população e quan-
do será feita a divulgação.

Nº012/2001 – Que requer seja oficiado aos
Excelentíssimos Líderes
dos Partidos Políticos com
representação na Câmara
dos Deputados, para que
tomem as providências re-
gimentais necessárias para
que não sejam aprovadas

propostas de mudanças na
Lei de Responsabilidade Fis-
cal em vigor que permitam
destruir os seus fundamen-
tos que estão revolucionan-
do a administração pública.

Nº082/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre o gasto
mensal da Prefeitura com o
consumo de energia elétri-
ca, com iluminação pública,
se a administração munici-
pal elaborou e vai colocar em
prática algum plano
objetivando economizar
energia elétrica, quando
será iniciado o mesmo e qual
a meta de redução de con-
sumo.

MOÇÕES

Aplausos nº03/2001 – Ao Excelentíssimo
Senhor Doutor Aloysio
Nunes Ferreira Filho,
Digníssimo Ministro da Se-
cretaria Geral da Presidên-
cia da República, pela sua
vinda a Jales no dia 26 de
janeiro p.p. oportunidade em
que participou de importan-
te reunião com autoridades,
representantes de entidades
e agricultores, recebendo
em mãos importantes reivin-
dicações para encaminha-
mento junto ao governo fe-
deral, onde tem atuação
destacada.
- Subscrita pelos demais
Edis à Câmara Municipal
de Jales.

Aplausos nº04/2001 – Aos Ilustríssimos
Senhores Doutores Mauro
de Carvalho e Joaquim
Severino de Almeida,
Digníssimos Diretores da
UNIMED de Jales, pela lou-
vável iniciativa de inaugura-
ção da farmácia da UNIMED
de Jales.

Aplausos nº05/2001- Ao Ilustríssimo Se-
nhor Dr. Wanderlei Garcia,
Digníssimo Diretor Proprie-
tário da Rádio Antena 102-
FM de Jales, pela apresen-
tação do programa “Antena
Ligada”, levado ao ar diaria-
mente, das 7 às 8 horas,
onde são levantados e de-
batidos assuntos de rele-
vante interesse público.

Aplausos nº06/2001 – Ao Ilustríssimo Se-
nhor Lucas Araújo,
Digníssimo Diretor Proprie-
tário da Rádio Nova Cultura
de Jales, pela apresentação
do programa “Jornal da Ma-
nhã”, levado ao ar diariamen-
te, das 7 às 8 horas, onde

são levantados e debatidos
assuntos de relevante inte-
resse público.

Repúdio nº51/2001 – Ao Projeto do Depu-
tado Federal Moacir
Micheletto, representando
interesses da Bancada
Ruralista no Congresso Na-
cional, que altera o Código
Florestal permitindo a dimi-
nuição das áreas verdes.
- Subscrita pelos demais
Edis à Câmara Municipal
de Jales.

EMENDA ÀS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO
DE 2002

Aditiva nº53/2001 – Criação de uma esco-
la profissionalizante para as
empregadas domésticas.

PROJETO

P.L. nº065/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº6/2001
Lei nº2.617/2001

MARCELO ANTONIO BERTI
CAPARROZ

INDICAÇÕES

Nº025/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de melhorias na
Avenida Maria Jalles, tais
como: recapeamento
asfáltico, calçadas, ilumina-
ção pública e poda de árvo-
res.

Nº026/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de limpeza e a
canalização do Córrego do
Açude, na divisa entre o Jar-
dim Arapuã e a Cohab
JACB, assim como o
asfaltamento da via que
margeia o referido córrego.

Nº027/2001 – Que solicita do Executivo o
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encaminhamento à Câmara
Municipal de um projeto de
lei que acrescente disposi-
tivos na Lei Municipal
nº2401/97, que concede
apoio financeiro a estudan-
tes, no sentido de benefici-
ar aos alunos que tenham
baixa renda familiar, residem
em Jales há 2 anos e este-
jam matriculados em cursos
profissionalizantes e/ou cur-
sinhos.

Nº028/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de obras de
recapeamento asfáltico no
prolongamento da Avenida
João Amadeu, na direção do
Jales Clube.

Nº029/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que seja
coberta de “calhetão” ou te-
lhas comuns uma área ao
lado do campo de bocha e
bar do Córrego da Rosalina,
com a colocação de mesas,
para realização de reuniões
e jogos.

Nº030/2001 – Que solicita do Executivo o
encaminhamento à Câmara
Municipal de um projeto de
lei denominando de Bosque
Municipal “Lídia Martins Bar-
bosa”, a reserva florestal lo-
calizada na Avenida Paulo
Marcondes, ao lado do Jar-
dim do Bosque.

Nº031/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de obras de
recapeamento asfáltico no
prolongamento da Avenida
Francisco Jalles, na direção
do trevo da SP/320, imedia-
ções do hospital da
UNIMED em contrução.

Nº032/2001 – Que solicita do Executivo a
possibilidade de proporcio-
nar transporte escolar gra-
tuito aos estudantes da zona
rural que desejam freqüen-
tar cursos
profissionalizantes ministra-
dos por escolas localizadas
na cidade.

Nº075/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de guias e sarje-
tas em trecho da Rua Novo
Horizonte, localizada nas
imediações da Escola Es-
tadual do Jardim Arapuá.

Nº076/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que se-
jam limpos, podados e bem
conservados os canteiros
existentes na Avenida Pau-
lo Marcondes, assim como
devidamente pavimentados
os retornos para veículos.

Nº077/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de obras de gui-

as e sarjetas e implantação
de iluminação pública no tre-
vo da Avenida Paulo
Marcondes, confluência
com a Rodovia Euphly
Jalles, saída para as cida-
des de Dirce Reis e São
Francisco.

Nº122/2001 – Que solicita do Executivo o
encaminhamento à Câmara
Municipal de Projeto de Lei
que autoriza o Poder Públi-
co a conceder remissão to-
tal do valor do IPTU aos con-
tribuintes que detém a guar-
da de criança ou adolescen-
te, conforme anteprojeto de
lei anexo à indicação.

Nº123/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de canteiros na
Avenida João Amadeu, ime-
diações do viaduto da Rodo-
via Euclides da Cunha, re-
centemente duplicada.

Nº124/2001 – Que solicita do Executivo a
recuperação da pavimenta-
ção asfáltica da Avenida
Antônio Pavan (Avenida C),
no conjunto Habitacional
“Dercílio Joaquim de Carva-
lho”.

Nº125/2001 – Que solicita do Executivo o
tapamento de um enorme
buraco existente na Rua
Tucumã, imediações do nú-
mero 2124, no Jardim São
Francisco.

Nº126/2001 – Que solicita do Executivo a
retirada de um poste exis-
tente no meio do leito
carroçável da Rua
Camapuã, confluência com
a Rua Nossa Senhora das
Graças, no Conjunto
Habitacional “Dercílio Joa-
quim de Carvalho”.

Nº141/2001 – Que solicita do Executivo a
destinação de um espaço
privativo para motocicletas
nas imediações da Santa
Casa de Misericórdia de
Jales.

Nº142/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que no
período das 11 às 13 horas
a Prefeitura coloque um fun-
cionário na sua tesouraria
para o recebimento de tribu-
tos municipais.

Nº143/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao DER uma solução
para o problema de erosão
que se verifica na Rodovia
Euphly Jalles, próximo ao
Parque das Flores.

Nº144/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de calçadas nos
trechos que ainda não con-
tam com tal benfeitoria na
Avenida Paulo Marcondes.

Nº145/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de calçadas no
prolongamento da Avenida
João Amadeu, local que as
pessoas utilizam para cami-
nhadas e passagem de pe-
destres.

Nº174/2001 – Que solicita do Executivo
ação conjunta com o Prefei-
to Municipal de Urânia, vi-
sando a realização de refor-
ma na ponte da Barra Boni-
ta, próximo à Embrapa, na
divisa dos município de Jales
e Urânia.

Nº175/2001 – Que solicita do Executivo o
tapamento de um enorme
buraco na Rua Nelson
Clemêncio de Souza, de-
fronte ao número 1773.

Nº176/2001 – Que solicita do Executivo a
mudança do local da feira do
Jardim São Jorge para o
estacionamento da Rodovi-
ária localizado na Rua Hum.

Nº177/2001 – Que solicita do Executivo a
recuperação da estrada ru-
ral do Córrego da Itapirema.

Nº178/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de uma passa-
gem especial entre o can-
teiro central da Avenida João
Amadeu, defronte a Santa
Casa de Misericórdia de
Jales.

Nº179/2001 – Que solicita do Executivo a
limpeza da antiga estrada
de Palmeira D´Oeste,
abrangendo os bairros Jar-
dim Oiti, Vila Stafuza  e
Residencial São Lucas.

Nº214/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de reparos e o
tapamento de alguns bura-
cos existentes na Avenida
Francisco Jalles, próximo à
Oficina Valdomiro Volks.

Nº215/2001 – Que solicita do Executivo a
canalização de um córrego
na Chácara Alto
Marimbondo, com início na
Rua Braz Polízio até a Rua
dos Sabiás.

Nº216/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de semáforos vi-
suais para pedestres em
todos os semáforos já exis-
tentes em nossa cidade.

Nº217/2001- Que solicita do Executivo a
canalização de um esgoto
que corre a céu aberto en-
tre a Rua Ipiranga até a mar-
ginal , com cerca de vinte
metros.

Nº246/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de placas
indicativas de trânsito na
Rua Bom Jesus, esquina
com a Rua Hum e Rua 6.

Nº247/2001 – Que solicita do Executivo a
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realização de obras de re-
cuperação na Estrada da
Ribada, no Bairro da Rosa-
lina.

Nº248/2001 – Que solicita do Executivo
junto a TELEFONICA, a ins-
talação de um orelhão no
Bairro da Rosalina.

Nº274/2001 – Que Solicita do Executivo o
asfaltamento de parte da
Rua Arlindo Correa até a
Avenida Augusto Menezes,
no Jardim Eldorado.

Nº290/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de calçadas na
Avenida João Amadeu, ime-
diações do viaduto da Rodo-
via Euclides da Cunha, na
entrada da cidade.

Nº291/2001 – Que solicita do Executivo a
instalação no Museu Muni-
cipal de um centro de Ima-
gem e Som.

Nº292/2001 – Que solicita do Executivo
completa limpeza na estra-
da municipal no prolonga-
mento da Rua Idair Lopes,
proximidades do “lixão”.

Nº331/2001 – Que solicita do Executivo
junto à agência local da Cai-
xa Econômica Federal, pro-
vidências para que as pes-
soas idosas e as gestantes
sejam atendidas sem que
precisem enfrentar filas.

Nº332/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
pública com a colocação de
3 luminárias em postes na
Rua João Pascoal, esquina
com a Rua Porto Velho, no
Conjunto Habitacional JACB
I.

Nº333/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de recapeamento
asfáltico em parte da Rua da
Liberdade, no Jardim Bom
Jesus.

Nº334/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de reparos no pré-
dio da Creche do Jardim
Arapuã.

Nº335/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de reparos no
Centro de Atendimento Inte-
gral à Criança “Dr. Masaru
Kitayama” (CAIC).

Nº352/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de uma grade de
proteção na galeria pluvial
localizada na Rua do Esta-
do, próximo à Vila União.

Nº353/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de pintura no obs-
táculo redutor de velocidade
(quebra-molas) existente na
Rua Ipiranga.

Nº354/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um abrigo no
ponto de ônibus circular na

Rua 14 Bis, esquina com a
Rua João B. Alvarenga, no
Jardim Municipal.

Nº355/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito, a colocação de
uma placa de sinalização na
Rua 14, esquina com a Rua
19, imediações da Locado-
ra City Video.

Nº376/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de uma divisó-
ria indicativa de mão dupla
de direção com a respecti-
va colocação de sinalização
de solo, adotando-se siste-
ma “olho de gato”  que refle-
te a luz dos faróis, em todo
o trajeto da Rua das Palmei-
ras.

Nº385/2001 – Que solicita do Executivo fir-
mar convênios com todos os
Bancos e Caixas Econômi-
cas existentes na cidade,
objetivando proporcionar
mais opções de escolha
aos funcionários públicos
municipais quando precisa-
rem obter empréstimos.

Nº386/2001 – Que solicita do Executivo o
envio à Câmara Municipal
de Projeto de Lei Comple-
mentar alterando a Lei Com-
plementar nº16/93,
objetivando conceder aos
funcionários públicos muni-
cipais uma cesta básica de
alimentos mensalmente.

Nº388/2001 – Que solicita do Executivo o
encaminhamento à Câmara
Municipal de Projeto de Lei
que conceda uma cesta bá-
sica de alimentos a todos
os funcionários públicos
municipais, ativos e inativos.

Nº419/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de obras de re-
cuperação no Aeroporto
Municipal, principalmente o
conserto da cerca, de modo
a obstacular o ingresso de
pessoas na pista.

Nº422/2001 – Que solicita do Ilustríssimo
Senhor Cap. PM Luiz Antô-
nio Bazela, Comandante do
16º BPM de Jales, o aumen-
to da presença da Polícia
Militar nas ruas de Jales,
realizando mais rondas em
todos os bairros da cidade.

Nº433/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um “sarjetão”
na Rua João Cardoso da
Silva, nº1.036, esquina com
a Rua Porto Alegre, no Con-
junto Habitacional JACB.

Nº434/2001 – Que solicita do Executivo
junto à Procuradoria Geral
do Município, a elaboração
de uma legislação municipal

obrigando os loteadores a
executarem obras de ater-
ro, muro de arrimo e de mo-
vimentação de terra nos lo-
tes colocados à venda.

Nº435/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento asfáltico do
trecho localizado no início
da Rua 4.

Nº436/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da área de
estacionamento do Terminal
Rodoviário e a manutenção
diária de limpeza nos seus
sanitários e pátios.

Nº437/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de operação
tapa-buracos na Rua João
Cardoso da Silva.

Nº474/2001 – Que solicita do Executivo o
asfaltamento da Rua São
Luis, na Vila Talma, com
aproximadamente 100
metros de extensão.

Nº475/2001 – Que solicita do Executivo o
asfaltamento de todas as
ruas do Jardim das Palmei-
ras, que ainda não contam
com essa benfeitoria.

Nº476/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de grade de pro-
teção na entrada da galeria
pluvial (boca de lobo) na Ave-
nida Salustiano Pupim, em
frente ao portão de embar-
que do Frigorífico Jales.

Nº477/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de grade de pro-
teção na entrada da galeria
pluvial (boca de lobo) exis-
tente na Rua Cauã, defron-
te ao número 1720, no Con-
junto Habitacional “Dercílio
Joaquim de Carvalho”

Nº478/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de grade proteto-
ra nas laterais da ponte exis-
tente na Rua Celso Luís
Abra, proximidades da
FACIP.

Nº479/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de uma luminá-
ria na Rua José Evaristo
Scaramuza, esquina com a
Rua Santa Adélia.

Nº530/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento asfáltico da
Rua Tupinambás, entre a
Rua Pingüim e a Rua
Iguaporé e da Rua Amazo-
nas, entre a Rua Rubião
Meira e a Rua Tupinambás.

Nº531/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento asfáltico da
Rua João Borges de Lima,
do lote 17 da quadra M ao
lote 5 da quadra M e da Rua
João Borges de Lima, da
Rua Rubião Meira ao lote 5
da quadra P.
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Nº532/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da Rua João
Cardoso da Silva, entre a
Rua Campinas e a Rua
Vicente Papassídero, no
Cohab JACB.

Nº533/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da Rua Dias
Gomes, entre a Rua
Graciliano Ramos, na
Cohab do Arapuã e a Rua
José Silva, no Cohab JACB.

Nº534/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da Rua
Vicente Leporace, entre a
Rua 15 e a Rua 17 e na Rua
15, entre a Rua Apóstolo
Paulo e a Rua Guilherme
Gomes.

Nº535/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de pavimenta-
ção asfáltica na via de aces-
so ao Frigorífico Itarumã.

Nº537/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento do trecho da
Rua Bom Jesus, entre a
Rua da Fraternidade e a Rua
dos Coqueiros, no Jardim
Bom Jesus.

Nº539/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da Rua Bom
Pastor, entre a Rua 7 e a
Rua Elizabeth e da Rua
Elizabeth, entre a Rua Bom
Pastor e o lote 11 da quadra
3, na Vila Elizabeth.

Nº540/2001 – Que solicita do Executivo
seja tapado o enorme bura-
co existente na Rua Jales,
esquina com a Rua 15.

Nº561/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento do trecho da
Rua Aimorés, entre a Rua
São Judas Tadeu e a Rua
João Borges de Lima, no
Jardim Nossa Senhora
Aparecida.

Nº562/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da Rua 20,
entre a Avenida Alfonso
Rossafa Molina e a Rua
México; da Rua México,
entre a Rua 20 e a Rua 22 e
da Rua 22 entre a Avenida
Alfonso Rossafa Molina e a
Rua México, no Jardim San-
to Expedito.

Nº563/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento  da Rua Nel-
son M. Severino, entre a Rua
Camapuã e a Rua André
Vialli; da Rua Ângelo
Volpiani, entre a Rua
Camapuã e a Rua André
Vialli; da Rua André Vialli,
entre o lote 07 da quadra M
e o lote 24 da quadra D e da
Rua Maria M. Macedo, en-
tre a Rua André Vialli e a
Rua Jaçanã, no Conjunto

Habitacional “Dercílio Joa-
quim de Carvalho”.

Nº564/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento do trecho da
Rua Geraldo Bernini, entre
a Rua Fioravante Meneg e a
Avenida Áureo Fernandes
Faria, no Distrito Industrial
II.

Nº565/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento do trecho da
Rua Nossa Senhora
Aparecida, entre a Rua Nos-
sa Senhora das Graças e a
Rua 23, no Jardim São
Judas Tadeu.

Nº576/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de obras de
melhoria na escadaria exis-
tente na Avenida João
Amadeu, próxima ao
pontilhão.

Nº595/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um quiosque
em local próximo à entrada
da cidade para servir aos
produtores rurais do Municí-
pio que tenham interesse
em comercializar produtos
hortifrutigranjeiros.

Nº596/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de projeto de
arborização no canteiro cen-
tral e laterais em todo o per-
curso da Avenida Roque Vi-
ola.

Nº597/2001 – Que solicita do Executivo a
contratação de um
topógrafo e um mestre-de-
obras para serem colocados
à disposição para atendi-
mento à população.

Nº598/2001 – Que solicita do Executivo a
recuperação da Avenida In-
dustrial.

Nº615/2001 – Que solicita do Executivo
completa limpeza na Rua
Idair Lopes, entre a Rua
Celso Luis Abra e a Rua
Augusto Lopes.

Nº616/2001 – Que solicita do Executivo
completa limpeza na Rua
João Benedito Alvarenga,
início da Rua Idair Lopes.

Nº617/2001 – Que solicita do Executivo
completa limpeza na Rua
Plácido Limeira, início da
Rua Idair Lopes.

REQUERIMENTOS

Nº025/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre se a Pre-
feitura tem efetuado repas-
ses de verbas para o Lar
Transitório São Francisco de
Assis, APAE, Casa da Cri-
ança, Albergue Noturno e
Lar dos Velhinhos e em
caso positivo, qual o mon-

tante da verba destinada a
cada instituição.

Nº110/2001 – Que requer do Executivo pro-
vidências junto à Secretaria
da Educação do Estado de
São Paulo no sentido da li-
beração de ônibus e peruas
“van” para transporte esco-
lar em Jales.

Nº124/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre a
destinação dada ao recinto
da Facip após o término do
evento; se a comissão que
deverá dirigir a Facip 2002
já está constituída e em
caso positivo, qual a sua
composição e quais os
acordos ou exigências que
fazem parte do processo.

Nº151/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre quando o
proprietário do terreno loca-
lizado na Avenida João
Amadeu, imediações do vi-
aduto da SP/320 vai dar iní-
cio à construção de calça-
das no local e caso o referi-
do proprietário não realize
tal obra, quais as providên-
cias que serão tomadas
pela Prefeitura.

MOÇÕES

Pesar nº016/2001 – Pelo falecimento de
Antônio Vicente Garcia.

Congratulações nº17/2001 – Á Diretoria
Regional da CATI –
Coordenadoria de Assistên-
cia Técnica Integral, Secre-
taria Municipal de Agricultu-
ra de Jales e aos produto-
res de pinhas do Município,
representados pelo casal
Fumiko Akita Sakashita,
pela dedicação e amor com
que trabalham a terra, con-
seguindo com isto produzir
pinha de melhor qualidade
do Brasil.

Aplausos nº062/2001 – Ao Excelentíssimo
Senhor Luiz Rodrigues da
Silva, Prefeito Municipal de
Santa Albertina, pela doa-
ção de um equipamento de
Raio-X para o Pronto Socor-
ro Municipal de Jales.

- Subscrita pelos demais Vereadores à
Câmara Municipal.

PROJETOS

P.L. nº029/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº29/2001
Lei nº2.584/2001

P.D.Legislativo nº01/2001 – Que outorga
Título de Cidadão Jalesense
ao Excelentíssimo Senhor
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Doutor Aloysio Nunes
Ferreira Filho, Ministro Chefe
da Secretaria Geral da Pre-
sidência da República.
Decreto Legislativo nº139/
2001

dade.
Nº064/2001 – Que solicita do Executivo

junto a Telesp e a Sabesp
no sentido de que as referi-
das empresas, quando da
execução de obras que exi-
jam a abertura de valas nas
ruas da cidade, assumam a
responsabilidade pelo seu
tapamento e a recuperação
da pavimentação danificada,
em parceria com a Prefeitu-
ra.

Nº121/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que seja
elaborado e colocado em
prática um projeto de
marketing e divulgação de
Jales, objetivando destacar
o seu potencial e a sua pri-
vilegiada condição geográfi-
ca, mostrando a sua produ-
ção para se atrair investimen-
tos, gerar empregos e
alavancar o seu desenvolvi-
mento.

Nº133/2001 – Que solicita do Executivo o
encaminhamento à Câmara
Municipal de Projeto de Lei
que altere a tabela de valo-
res da Taxa de Fiscalização
Sanitária, conforme ante pro-
jeto de lei anexo à indica-
ção.

Nº148/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de uma adequa-
da drenagem das águas plu-
viais nas estradas rurais dos
bairros da Perobinha e
Figueirinha.

Nº195/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito a regulamenta-
ção do estacionamento de
ônibus de transporte de es-
tudantes e trabalhadores
que utilizam a Avenida Fran-
cisco Jalles como ponto de
parada durante o horário
comercial, sugerindo a
transferência para uma par-
te mais afastada como por
exemplo nas proximidades
da AABB.

Nº197/2001 – Que solicita do Executivo o
asfaltamento da Rua Itaici,
ao lado da escola CEIA, no
Jardim Paulo VI.

Nº211/2001 – Que solicita do Executivo a
instalação de placas
indicativas mostrando aos
transeuntes a localização da
Escola Técnica Estadual
“Dr. José Luiz Vianna
Coutinho”, mais conhecida
como Escola Agrícola.

Nº240/2001 – Que solicita do Executivo a
limpeza de um terreno loca-
lizado na Rua Tancredo Ne-
ves esquina com a Rua Ân-

gelo Scapin, no Jardim
Romero.

Nº252/2001 – Que solicita do Executivo a
designação de um funcioná-
rio com aptdões comprova-
das, para exercer a função
de inspetor de alunos na
APAE.

Nº253/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito providências no
que diz respeito à sinaliza-
ção e adequação dos
sonorizadores na Avenida
Paulo Marcondes, no trecho
do Jardim Monterrey.

Nº254/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao proprietário de um
imóvel comercial situado na
Rua Santa Rosa, esquina
com a Rua Nelson
Clemêncio de Souza, no
Jardim São Jorge, os repa-
ros necessários na estrutu-
ra física da referida
edificação.

Nº255/2001 – Que solicita do Executivo
junto a empresa de Laticíni-
os Nestlé, proprietária de
imóvel comercial localizado
na Rua das Palmeiras, es-
quina com a Avenida Maria
Jalles, no Jardim Oiti, para
que proceda a limpeza do
referido terreno/imóvel.

Nº256/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um sarjetão
na esquina das Ruas
Augusto Lopes e 14 Bis, no
Bairro Renascer, nos fundos
do Frigorífico Jales.

Nº303/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
pública na Avenida Roque
Viola.

Nº304/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
pública na Alameda das
Acácias e no final da Aveni-
da Juscelino K. de Oliveira,
defronte aos terrenos dos
Senhores José Antônio
Vagine e Júlio César Pupim
(Jales Petróleo Ltda).

Nº313/2001 – Que solicita do Executivo
providências para o cumpri-
mento da legislação muni-
cipal que obriga os proprie-
tários de lotes a mantê-los
limpos.

Nº314/2001 – Que solicita do Executivo
várias providências para se
manter o Bosque Municipal
limpo e em condições de
freqüentação.

Nº315/2001 – Que solicita do Executivo o
asfaltamento dos seguintes
locais: Rua México, entron-
camento com a Rua 22 e a
Marginal Ayrton Senna da

RIVELINO RODRIGUES

INDICAÇÕES

Nº020/2001 – Que solicita do Executivo
análise por parte da área
competente, visando uma
resolução ou alternativa viá-
vel para se resolver o proble-
ma da Secretaria Municipal
de Agricultura, no que diz
respeito ao término do con-
vênio estado/município que
mantinha dois engenheiros
agrônomos e um médico
veterinário prestando servi-
ços relevantes aos produto-
res rurais de Jales.

Nº061/2001 – Que solicita do Executivo
junto a Elektro, a implanta-
ção de iluminação pública
na Rua Idair Lopes, que
margeia o Aeroporto Muni-
cipal.

Nº062/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento, com a mai-
or urgência, de todas as vias
públicas existentes na cida-
de, sendo dada prioridade
àquelas que estejam em
pior estado de conservação.

Nº063/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que se
faça cumprir o Código de
Posturas do Município no
que se refere ao seguinte:
quando se tratar de reforma
ou construção, que seja dei-
xado livre um terço da cal-
çada, para o livre trânsito
dos pedestres e que sejam
construídas calçadas e mu-
ros nos terrenos não
edificados existentes na ci-
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Silva; Rua Canadá, esquina
com a Avenida Nações Uni-
das; Avenida Nações Uni-
das com a Marginal Ayrton
Senna da Silva; Rua 16, es-
quina com a Marginal Ayrton
Senna da Silva; Rua 14, en-
tre a Rua Canadá e a Aveni-
da Juscelino K. de Oliveira
e Avenida Juscelino K. de
Oliveira, entre as ruas 14 e
16.

Nº346/2001 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria Municipal
de Planejamento, correta
denominação da via de
acesso ao Cemitério Muni-
cipal, definindo se a mesma
é rua ou avenida.

Nº347/2001 – Que solicita do Executivo
reparos na Avenida João
Amadeu e modo a impedir
que águas fiquem
empoçadas à beira da cal-
çada.

Nº348/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de obras para evi-
tar danos causados pelas
enxurradas que se iniciam
na Rua Nelson Clemêncio
de Souza, descendo com
grande volume pelos bairros
Jardim Bom Jesus, São Jor-
ge, Morumbi e Residencial
Maria Silveira, onde formam
um verdadeiro rio corrente,
invadindo casas.

Nº350/2001 – Que solicita do Executivo o
encaminhamento à Câmara
Municipal de Projeto de Lei
que autorize a permuta de
um prédio pertencente ao
Lions Clube de Jales, loca-
lizado na Rua França, 1904,
no Jardim Micena, pela con-
clusão das obras da
edificação da estrutura e
cobertura, piso, esquadrias
metálicas e parte elétrica e
hidráulica a serem realiza-
das pela Prefeitura na sede
social da referida entidade
localizada no Jardim Esta-
dos Unidos.

Nº351/2001 – Que solicita do Executivo as
providências necessárias
junto à Secretaria Municipal
de Obras e Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, a cons-
trução de um “Centro Espor-
tivo para a prática de Skate”.

Nº364/2001 – Que solicita do Executivo e
Presidente do Conselho
Municipal de Trânsito a ins-
talação de um ponto de ôni-
bus na Avenida João
Amadeu, em frente ao Pro-
ença Supermercados e a
modificação do itinerário dos
ônibus responsáveis pelo

transporte público municipal
que ora transitam pela Ave-
nida Alfonso Rossafa
Molina, Rua 19 e Rua 24,
devendo os mesmos des-
creverem nova trajetória pela
Avenida Airton Senna da
Silva até alcançarem a Ave-
nida João Amadeu.

Nº365/2001 – Que solicita do Executivo
especial atenção aos em-
presários instalados no Dis-
trito Industrial I, no sentido
de que sejam iniciadas as
obras de construção de ga-
lerias pluviais, adequação da
rede elétrica e asfaltamento
de todas as vias que com-
põem este bairro.

Nº382/2001 – Que solicita do Executivo,
do Secretário de Planeja-
mento e do Chefe de Gabi-
nete da Secretaria de Pla-
nejamento, providências
para a implantação do
“lanchódromo municipal”,
escolher local para a insta-
lação e adequação da legis-
lação municipal correlata.

Nº383/2001 – Que solicita do Executivo a
expedição de novo Decreto
que modifique a denomina-
ção dada pelo Decreto
nº1577/90, de Jardim Zaffani
para Jardim Okajima.

Nº384/2001 – Que solicita do Executivo e
do Delegado de Trânsito, Dr.
Carlos Eduardo Monteleone,
no sentido de que sejam
implantadas faixas para pas-
sagem de pedestres no cru-
zamento das Avenidas Pau-
lo Marcondes e José
Rodrigues, bem como a ins-
talação de redutores de ve-
locidade.

Nº397/2001 – Que solicita do Executivo e
do Delegado de Trânsito, Dr.
Carlos Eduardo Monteleone
a abertura de retorno no can-
teiro central da Avenida João
Amadeu, Bairro Jardim
Euphly Jalles, sentido cen-
tro-bairro, após a torre da
rede de transmissão de
energia elétrica.

Nº398/2001 – Que solicita do Executivo o
envio à Câmara Municipal
de Projeto de Lei que auto-
rize firmar convênio com o
“Albergue Noturno de Jales”,
estabelecendo valor que ve-
nha possibilitar melhorias no
atendimento daqueles que
buscam abrigo em tal local.

Nº399/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras, Laurentino Tonin Jr.,
a construção de canaletas
de escoamento de água em

toda a extensão
confrontante com os imó-
veis lindeiros à marginal
Ayrton Senna da Silva, bem
como o calçamento para
trânsito de pedestres as
suas margens.

Nº400/2001 – Que solicita do Executivo o
envio à Câmara Municipal
de Projeto de Lei que auto-
rize firmar convênio com o
Núcleo de Formação Profis-
sional Anísio Martins
Ferreira, visando a amplia-
ção do seu espaço físico.

Nº402/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras, Laurentino Tonin Jr.,
a construção de muros la-
terais de divisa em toda a
extensão do terreno perten-
cente ao Lar Transitório São
Francisco de Assis, na con-
frontação dos terrenos com
frente para a Rua Paschoal
Bernardo e lateral para a Rua
Magé.

Nº404/2001 – Que solicita do Executivo,
do Presidente do Conselho
Municipal de Trânsito e do
Secretário Municipal de
Obras, a construção de
muretas de proteção e a ins-
talação de guarda-corpos
em todas as travessas da
Avenida Maria Jalles, simi-
lares as existentes na Rua
das Palmeiras.

Nº405/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras seja revista a quali-
dade dos produtos utilizados
na operação tapa-buracos e
se o problema não for oriun-
do da qualidade dos produ-
tos, que se verifique onde se
encontra a falha causadora
da ineficiência desta opera-
ção.

Nº406/2001 – Que solicita do Executivo,
do Presidente do Conselho
Municipal de Trânsito e do
Secretário Municipal de
Obras a construção de pas-
sarelas para pedestres ao
longo da Avenida Maria
Jalles e que a distância en-
tre as passarelas
construídas seja
estabelecida tendo em vis-
ta a efetiva solução dos pro-
blemas.

Nº407/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Planejamento a cessão de
local para que o Senhor
Pedro Taqueto instale em
sistema de “incubadora”
uma empresa especializada
no ramo de recuperação e
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alinhamento de chassis de
caminhões, carretas e ôni-
bus, bem como um posto de
molas.

Nº408/2001 – Que solicita do Executivo,
do Secretário Municipal de
Obras e do Secretário Mu-
nicipal de Esportes, Cultura
e Lazer, a construção de
uma quadra de areia desti-
nada à prática de vôlei e fu-
tebol de areia nas dependên-
cias da Escola Agrícola de
Jales e o fornecimento dos
materiais necessários à prá-
tica dos esportes.

Nº443/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras, a instalação de gui-
as, sarjetas e o
asfaltamento da Rua São
Sebastião.

Nº444/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Esportes, a destinação de
uma das salas existentes
sob o “Viaduto Antônio
Amaro”  à Associação
Jalesense de Karatê e a re-
gulamentação da participa-
ção da comunidade em tal
projeto.

Nº445/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras, a instalação de gui-
as, sarjetas e o
asfaltamento das ruas do
Bairro Jardim Santo Expe-
dito, bem como na extensão
da Avenida Nações Unidas.

Nº446/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras, a instalação de gui-
as, sarjetas e o
asfaltamento da Rua Cosme
e Damião, localizada no Jar-
dim Tangará.

Nº447/2001 – Que solicita do Executivo e
do Presidente do Conselho
Municipal de Trânsito, a ins-
talação de placas aéreas
indicativas da depressão
existente na Avenida
Salustiano Pupim, esquina
com a Rua Fraternidade, no
Jardim Morumbi, bem como
proceder à inscrição na pa-
vimentação asfáltica e a pin-
tura total com tinta refletiva,
indicando sua existência.

Nº458/2001 – Que solicita do Executivo,
do Secretário Municipal de
Planejamento e do Secretá-
rio Municipal de Obras, pro-
vidências visando o
cascalhamento da Rua Mar-
ginal, da Avenida Industrial
e todas as suas travessas,
vias situadas no Distrito In-
dustrial I de nossa cidade.

entradas das propriedades,
através da cessão de má-
quinas, tubulações para ca-
nalização nas águas pluvi-
ais e mão-de-obra.

Nº473/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras, providências visando
procederem o fechamento
do acesso existente e a
concomitante abertura de
novo acesso à Associação
de Desenvolvimento Comu-
nitário do Bairro do Jataí,
voltado para a Estrada da
Uva, bem como a sinaliza-
ção adequada e execução
de obras de instalação de
tubulação para passagem
de águas pluviais no novo
acesso.

Nº491/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras, a reforma do prédio
do Centro Comunitário do
Bairro das Perobas, com a
colocação de nova cobertu-
ra e pisos, construção de
sanitários e a construção de
uma sala, destinada ao de-
pósito de materiais perten-
centes à comunidade.

Nº492/2001 – Que solicita do Executivo,
do Secretário Municipal de
Obras e do Secretário Mu-
nicipal de Esportes, reforma
nas instalações da Praça de
Esportes do Jardim Arapuã,
principalmente no campo de
futebol,  recuperação do
alambrado e portões de
acesso e a designação de
um servidor público munici-
pal ou a contratação de pes-
soa em conjunto com a As-
sociação, para as funções
de zeladoria e organização
da utilização da praça.

Nº493/2001 – Que solicita do Executivo,
do Secretário Municipal de
Obras e do Secretário Mu-
nicipal de Planejamento, a
colocação de guias, sarje-
tas e o asfaltamento da Ave-
nida América do Sul (Estra-
da Municipal) até o Córrego
Ribeirão Lagoa.

Nº494/2001 – Que solicita do Promotor de
Justiça Curador do Meio
Ambiente da Comarca de
Jales, do Secretário Munici-
pal de Agricultura e do En-
genheiro Chefe da Residên-
cia do DER de Jales, a lim-
peza e a proteção da nas-
cente do Córrego do Jataí e
a construção de caixas de
contenção, visando evitar o
assoreamento do córrego.

Nº495/2001 – Que solicita do Promotor de

Nº459/2001 – Que solicita do Executivo e
da Secretária Municipal de
Educação, a construção de
um parque infantil devida-
mente aparelhado e seguro
na área destinada ao lazer
na Creche do Jardim Oiti.

Nº460/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras, providências visando
a adequada limpeza pública
de nosso município,
notadamente nos bairros
habitados pela comunidade
mais carente, bem como
promoverem a correta fisca-
lização no intuito de que os
passeios públicos sejam
conservados por quem de
direito.

Nº461/2001 – Que solicita do Executivo,
do Secretário Municipal de
Obras e do Presidente do
Conselho Municipal de Trân-
sito, a instalação de ilumi-
nação pública ao longo da
Marginal Airton Senna da
Silva, no trecho situado en-
tre a Avenida Nações Uni-
das e a Sociedade São
Vicente de Paula (Lar dos
Velhinhos).

Nº469/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras, providências visando
a instalação de guias, sar-
jetas e pavimentação
asfáltica na Rua Arlindo
Correa Junior, no Jardim
Guarani.

Nº470/2001 – Que solicita do Executivo e
do Presidente do Conselho
Municipal de Trânsito a ins-
talação de placas aéreas
indicativas da depressão
existente na Rua Benedito
Artur Peresi, defronte ao
número 1255, no Jardim
Guarani, a inscrição na pa-
vimentação asfáltica indi-
cando a existência da de-
pressão e a sua pintura to-
tal com tinta refletiva.

Nº471/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras a construção de cal-
çadas para pedestres em
todo o contorno do estacio-
namento localizado defron-
te a Necrópole Municipal
Consolação.

Nº472/2001 – Que solicita do Executivo e
do Diretor do Almoxarifado
Municipal, sejam colocados
à disposição dos proprietá-
rios rurais do Córrego do
Matão, Matãozinho, Jataí e
da Barra Bonita, os traba-
lhos de recuperação de to-
dos os acessos diretos às
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Justiça Curador do Meio
Ambiente da Comarca de
Jales, do Presidente do Co-
mitê da Bacia do São José
dos Dourados, do Secretá-
rio Municipal da Agricultura
e do Responsável pelo De-
partamento de Proteção dos
Recursos Naturais, providên-
cias visando a limpeza e
proteção da nascente do
córrego Perobinha e de seu
curso, a construção de cai-
xas de contenção, para evi-
tar o assoreamento e a re-
cuperação da mata ciliar
degradada.

Nº508/2001 – Que solicita do Executivo,
do Secretário Municipal de
Obras e do Secretário Mu-
nicipal de Planejamento pro-
vidências visando o aumen-
to da cobertura do ponto de
tomada de transporte cole-
tivo urbano existente defron-
te à Livraria Pastoral, na
Avenida João Amadeu, bem
como a instalação de as-
sentos para os usuários do
ponto.

Nº509/2001 – Que solicita do Executivo,
do Secretário Municipal de
Obras e do Secretário Mu-
nicipal de Planejamento pro-
vidências visando a constru-
ção de uma cobertura que
sirva de ponto de tomada de
ônibus para os universitári-
os, na Praça Dr. Euphly
Jalles, na Avenida João
Amadeu, bem como a ins-
talação de assentos para os
usuários.

Nº510/2001 – Que solicita do Executivo e
do Presidente do Conselho
Municipal de Trânsito, pro-
vidências visando a proibi-
ção de estacionamento de
veículos na Rua Anízio
Martins Ferreira, nas proxi-
midades da “Curva S do
Senna”, no Jardim América,
bem como a instalação de
sinalização que indique a
proibição imposta.

Nº511/2001 – Que solicita do Executivo,
do Secretário Municipal de
Obras e do Secretário Mu-
nicipal de Planejamento, o
asfaltamento da Rua Quin-
ze, no trecho compreendido
entre a Rua Vicente
Leporace e a Avenida da
Integração, no Jardim Amé-
rica.

Nº512/2001 – Que solicita do Diretor da
concessionária “Triângulo do
Sol Auto Estradas S/A”,
Marco Pierry, responsável
pela administração da Rodo-

via Washington Luis, provi-
dências visando a inscrição
do nome da cidade de Jales
na placa aérea localizada na
saída 453-A, da Rodovia
Washington Luiz, bem
como a instalação de placa
terrestre junto à referida sa-
ída, indicando também o
nome da cidade.

Nº513/2001 – Que solicita do Executivo,
do Conselho Municipal de
Trânsito e do Secretário
Municipal de Planejamento,
providências visando a reno-
vação das inscrições na pa-
vimentação asfáltica dos si-
nais de alerta aos motoris-
tas e também faixas de pe-
destres nas proximidades
da Escola Estadual Juvenal
Giraldelli, bem como a ins-
talação de um redutor de
velocidade na Rua Otávio
Graziani, mais precisamen-
te defronte ao número 947 e
Clube dos Médicos.

Nº520/2001 – Que solicita do Diretor Regi-
onal do Departamento de
Estradas e Rodagem do
Município de Araçatuba –
DR.11, José Roberto
Pachiega, providências vi-
sando o recapeamento dos
trechos danificados da Ro-
dovia Eliezer Montenegro
Magalhães, entre os Muni-
cípios de Auriflama e
Araçatuba.

Nº521/2001 – Que solicita do Executivo,
do Secretário de Obras e do
Secretário de Planejamento,
a instalação de guias, sar-
jetas e asfaltamento da Rua
Pedro Dutra da Silva, entre
as Ruas Santa Tereza e
Relíquias de Miranda, na
Vila Talma.

Nº522/2001 – Que solicita do Executivo,
do Secretário de Obras e do
Secretário de Planejamento,
a instalação de sarjetões
nas intersecções da Rua
Goiás com as Ruas
Maranhão e Kansas, bem
como a conservação da pa-
vimentação asfáltica exis-
tente em tais locais.

Nº523/2001 – Que solicita do Comando da
Polícia Militar Rodoviária do
Estado de São Paulo, Co-
mando da Polícia Rodoviá-
ria Federal, Ministério dos
Transportes e Ministério das
Minas e Energia, fiscaliza-
ção e controle da forma de
transporte de “gás de cozi-
nha” de modo a impedir aci-
dentes rodoviários; fiscaliza-
ção e controle das empre-

sas que comercializem o
combustível referido e que
seja acionado outros órgãos
responsáveis pela fiscaliza-
ção e controle do transpor-
te de cargas perigosas para
que os mesmos exerçam
suas funções.

Nº550/2001 – Que solicita do Executivo e
do Conselho Municipal de
Trânsito, a instalação de re-
dutores de velocidade e a
competente sinalização em
ambos os sentidos do pro-
longamento da Avenida
Francisco Jalles, nos Bair-
ros Vila Maria e Jardim Paulo
VI, que liga o centro ao
acesso à SP-320, bem
como a instalação de pla-
cas de trânsito indicando a
velocidade permitida para o
local citado.

Nº551/2001 – Que solicita do Executivo e
do Conselho Municipal de
Trânsito, a execução de ser-
viços de pintura na pavimen-
tação asfáltica que sinalize
o retorno à esquerda no cru-
zamento da Avenida João
Amadeu com a Rua 19 e
que sejam instalados muros
ou barras de proteção no
passeio, nas esquinas das
residências.

Nº552/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras, a instalação de tu-
bulação para captação de
águas pluviais na Rua 15,
esquina com a Rua Jales,
bem como a recuperação da
pavimentação asfáltica do
calçamento.

Nº553/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras a pavimentação
asfáltica da Rua dos Caná-
rios, no Jardim Pêgolo.

Nº554/2001 – Que solicita da Diretora do
Procon de Jales, Drª Vera
Garrido Aydar, providências
visando uma solução para o
problema causado pela em-
presa Coplalix aos empresá-
rios de nossa cidade que
patrocinaram placas de si-
nalização de logradouros
públicos, bem como informar
à referida empresa a atual
situação em que se encon-
tram as referidas placas, em
sua maioria danificadas.

Nº567/2001 – Que solicita do Executivo,
do Secretário de Obras e do
Dirigente Regional da
SABESP, revisão no acordo
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Jales e a
SABESP, onde são estabe-
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lecidos os prazos para con-
sertos na pavimentação
asfáltica, após execução de
serviços na rede de água e
esgoto e que se procedam
reparos na pavimentação
asfáltica de todas as vias
públicas onde foram execu-
tadas obras ou serviços pela
referida estatal.

Nº568/2001 – Que solicita do Executivo e
dos Secretários Municipais
de Obras e Planejamento, a
instalação de guias, sarje-
tas e asfaltamento no pro-
longamento da Avenida Lima
Barreto, ligando-a à Aveni-
da Arapuã, no Jardim
Arapuã.

Nº569/2001 – Que solicita do Executivo e
dos Secretários Municipais
de Obras e de Saúde, pro-
moverem a adequada limpe-
za pública da Avenida Lima
Barreto, no Jardim Arapuã,
bem como a colocação de
caçambas de lixo removíveis
em pelo menos três pontos
da referida Avenida.

Nº566/2001 – Que solicita do Diretor Regi-
onal do DER em São José
do Rio Preto e do Secretá-
rio Municipal de Obras, pro-
videnciarem a recuperação
da parte danificada do en-
troncamento da Rodovia
Euclides da Cunha e Estra-
da da Uva, bem como verifi-
cação no contrato firmado
entre o Estado de São Pau-
lo e a empresa responsável
pela execução da obra, vi-
sando apurar o responsável
pela conclusão da obra, que
encontra-se inacabada.

Nº570/2001 – Que solicita do Secretário
Municipal de Habitação, es-
tudos visando a implantação
de construção de casas po-
pulares com estrutura me-
tálica; a verificação dos cus-
tos e prazos de execução
atuais comparados a esta
nova modalidade e estudos
visando a implantação des-
ta e de outras formas alter-
nativas que possibilitem à
população que não possui
moradia própria condição de
tê-la.

Nº571/2001 – Que solicita do Secretário
Municipal de Planejamento
definição, em conjunto com
a Presidência da APCD, dos
locais mais adequados para
receberem placas oficiais de
sinalização, indicando a
sede campestre da referida
associação;

Nº581/2001 – Que solicita do Executivo e

do Secretário de Obras, a
instalação de guias e sarje-
tas no canteiro central da rua
existente na área interna da
Escola Agrícola de Jales,
bem como procederem ao
cascalhamento da rua inter-
na existente nas dependên-
cias da Escola Agrícola de
Jales.

Nº582/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Esportes, Cultura e Turis-
mo, a destinação de um lo-
cal mais amplo e adequado
para receber a sede da
Corporação Musical Munici-
pal de Jales; a confecção de
novos uniformes para os
seus integrantes e a ade-
quação da ajuda de custo
repassada mensalmente
aos músicos a um patamar
mais consentâneo;

Nº583/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras, a instalação de te-
las protetoras em todas as
“bocas de lobo” existentes
nas vias públicas de nossa
cidade, sendo as mesmas
assentadas com massa de
concreto ou soldadas.

Nº584/2001 – Que solicita do Executivo,
do Secretário Municipal de
Obras e do Secretário Mu-
nicipal de Planejamento, a
instalação de guias, sarje-
tas e asfaltamento nos tre-
chos em que inexiste tal
infraestrutura, na Avenida
Antônio Pavan e suas tra-
vessas: Ruas Luís
Casteletti, João Alves
Canuto e Romano Bigoto.

Nº585/2001 – Que solicita do Executivo e
dos Secretários Municipais
de Planejamento e de Saú-
de a adequação de um lo-
cal para abrigar animais re-
colhidos pelo Corpo de Bom-
beiros de nossa cidade.

Nº590/2001 – Que solicita do Executivo e
dos Secretários Municipais
de Obras e Planejamento a
instalação de sarjetões na
Rua Bandeirantes, nos cru-
zamentos das Ruas Lisboa,
Bélgica, Inglaterra e Itália, no
Jardim Europa, bem como
a recuperação da pavimen-
tação asfáltica em tais lo-
cais.

Nº591/2001 – Que solicita do Executivo e
dos Secretários Municipais
de Obras e Planejamento o
recapeamento da pavimen-
tação asfáltica das Ruas
Constituição e São Tomé,
na Vila União.

Nº592/2001 – Que solicita do Executivo e
dos Secretários Municipais
de Obras e Planejamento a
instalação de galeriais plu-
viais, guias e sarjetas no
prolongamento da Rua
Dezenove, no Jardim São
Judas Tadeu, que interliga
este ao Jardim do Bosque e
outros logradouros.

Nº593/2001 – Que solicita do Executivo e
dos Secretários Municipais
de Obras e Planejamento a
instalação de galeriais para
águas pluviais, guias, sarje-
tas, pavimentação asfáltica
e iluminação pública nos tre-
chos em que inexiste tais
infraestruturas, na Avenida
Eng. Euphly Jalles e suas
travessas, no Jardim Esta-
dos Unidos.

Nº594/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras providenciarem o
desentupimento ou troca
das tubulações das galeri-
as de águas pluviais na Rua
Rafael Andreu Blaya, esqui-
na com as Ruas Aimorés,
Pajé e Dirce Líbano dos
Santos, bem como a recu-
peração na pavimentação
asfáltica.

Nº602/2001 – Que solicita do Executivo o
envio à Câmara Municipal
de Projeto de Lei que auto-
riza o Poder Executivo a fir-
mar convênio com a Asso-
ciação dos Pais e Amigos
dos Deficientes da Audição
de Jales, o que possibilitará
melhorias nas condições de
atendimento.

Nº603/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Planejamento providências
visando o disciplinamento
das paradas para embarque
e desembarque de morado-
res das cidades
circunvizinhas que vêm a
Jales, fixando locais espe-
cificamente destinados à
parada dos veículos e a ins-
talação de abrigos, com as-
sentos e cobertura.

Nº604/2001 – Que solicita do Executivo e
da Secretária Municipal de
Educação providências vi-
sando a colocação de li-
nhas de transporte escolar
específicas, que atendam
às necessidades dos alunos
do CEFAM que residam nos
bairros mais distantes e que
tal transporte para os alunos
seja gratuito.

Nº605/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
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Planejamento a limpeza di-
ária e adequada do espelho
d´água onde são criados ja-
carés e tartarugas na Praça
João Mariano de Freitas,
conhecida como “Praça do
Jacaré”.

Nº606/2001 – Que solicita do Executivo e
do Presidente do Conselho
Municipal de Trânsito, a ins-
talação de redutores de ve-
locidade, adequadamente
sinalizados, nas Ruas Plá-
cido Limeira de Souza e
Augusto Lopes, no Bairro
Jardim Municipal, bem
como a instalação de pla-
cas de trânsito indicando a
velocidade permitida para os
locais citados.

Nº608/2001 – Que solicita do Executivo e
dos Secretários Municipais
de Obras e Planejamento, o
recapeamento da Rua Júlio
de Mesquita Filho, esquina
com a Rua Antônio Casta-
nheira, no Jardim América.

Nº609/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras o cascalhamento dos
pontos críticos das estradas
de terra do Bairro das
Perobas, a construção de
caixas de contenção e a ins-
talação de proteções laterais
nas pontes de madeira do
referido bairro.

Nº610/2001 – Que solicita do Executivo,
do Presidente do Conselho
Municipal de Trânsito e do
Engenheiro Antônio José da
Cruz a execução de inscri-
ções na pavimentação
asfáltica dos sinais de aler-
ta aos motoristas e também
as faixas de pedestres nas
proximidades das escolas
de Educação Infantil Edem
e Caminho Feliz, bem como
a instalação de redutor de
velocidade e placas aéreas
nas Ruas 6 e 8, nas proxi-
midades das escolas.

Nº611/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
P l a n e j a m e n t o
disponibilizarem um local
adequado para a instalação
da sede da Associação dos
Bairros da Base de Segu-
rança Sul, bem como a do-
ação de equipamentos de
informática para que sejam
instalados na sede da refe-
rida Associação.

Nº612/2001 – Que solicita do Executivo
viabilizar junto ao Consórcio
Intermunicipal da Pedreira
da Região de Jales a ces-
são de 14m3 de pedra nº01,

destinada à construção da
sede da Associação dos
Funcionários da Santa Casa
de Misericórdia de Jales.

REQUERIMENTOS

Nº002/2001 – Que requer do Executivo o
encaminhamento à Câmara
Municipal de Projeto de Lei
que altere a Lei nº2.464/98,
que dispõe sobre a Taxa de
Fiscalização Sanitária e dá
outras providências, confor-
me ante-projeto de Lei ane-
xo ao requerimento.

Nº003/2001 – Que requer do Executivo o
encaminhamento à Câmara
Municipal de Projeto de Lei
que altere a Lei nº2.238/95,
que altera a legislação refe-
rente ao Programa de Incen-
tivo ao Desenvolvimento In-
dustrial de Jales, conforme
ante-projeto de lei anexo ao
requerimento.

Nº011/2001 – Que requer do Executivo in-
formações de quantos imó-
veis a Prefeitura paga alu-
guel, para quais finalidades
tais imóveis foram locados
e qual o valor do aluguel
pago pela Prefeitura para
cada um desses imóveis.

Nº018/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre os motivos
pelos quais não estão con-
cluídas as obras da via mar-
ginal esquerda, sentido
Jales-Urânia, da duplicação
da Rodovia Euclides da Cu-
nha (SP-320), porque não
foram colocadas cercas ou
alambrados em toda a ex-
tensão da referida rodovia no
perímetro urbano e se é in-
tenção do Prefeito retomar
as negociações para o tér-
mino da marginal sentido
São Paulo, no terreno do
espólio Euphly Jalles que
estão paralisadas.

Nº019/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre os gastos
com as obras do Centro de
Lazer do Trabalhador, quan-
to coube ao Governo Esta-
dual e à Prefeitura, se a atual
administração pretende dar
continuidade às obras, soli-
citando ainda o encaminha-
mento de cópia dos proje-
tos, memorais descritivos,
relação de materiais utiliza-
dos e pareceres da Secre-
taria de Obras sobre os ser-
viços executados.

Nº026/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre se a Pre-
feitura Municipal já está exe-

cutando o  programa de
atendimento na área de saú-
de, denominado “Médico de
Família”, em caso positivo,
quando teve início, quantos
profissionais integram as
equipes de atendimento e
em caso negativo, quando
tal programa será colocado
em prática.

Nº027/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre  as
empresas que prestam ser-
viços de veiculação de pu-
blicidade através de out-door
no Município.

Nº028/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre au-
torização, garantia, respon-
sável pela manutenção, lici-
tação e gastos com a colo-
cação de cestos e caixas de
lixo, com a veiculação de
propaganda de empresas
nas ruas, avenidas e praças
centrais da cidade.

Nº029/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre au-
torização, garantia, respon-
sável pela manutenção, lici-
tação, quantidade e valores
pagos pelos postes metáli-
cos com placas de sinaliza-
ção de ruas e propaganda
de empresas privadas nos
principais cruzamentos da
área central da cidade.

Nº030/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre o montan-
te total da dívida da Prefei-
tura Municipal para com o
Instituto de Previdência e
Assistência Social Munici-
pal até a presente data e se
a Prefeitura efetuou repas-
ses ao Instituto referentes
aos meses de Janeiro e fe-
vereiro/2001.

Nº044/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre as empre-
sas que estão respondendo
pelo fornecimento dos pro-
dutos que compõem a me-
renda escolar distribuídos na
rede pública municipal, so-
bre a licitação, sobre se
existe a participação de pro-
dutores rurais, associações
ou cooperativas rurais e
quais são, sobre os profis-
sionais que atestam a qua-
lidade dos produtos recebi-
dos e como se controla a
estocagem.

Nº045/2001 – Que requer do Chefe do Po-
der Legislativo várias infor-
mações sobre o processo
da não remuneração dos
Vereadores da Legislatura
93/96.
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Nº056/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre o valor to-
tal da dívida dos contribuin-
tes para com a
municipalidade relativa a tri-
butos em 31/12/2000, de
quanto foi o montante em
reais recebido até o dia 21
de março, proveniente da
remissão de multa e juros,
qual a atuação do setor de
cobrança para acionar os
não pagantes e aqueles que
não fizeram parcelamento,
se será concedido alguma
abertura àqueles que com-
provarem  a não possibilida-
de de efetuar os pagamen-
tos e requer ainda o envio
dos cinqüenta maiores de-
vedores de tributos munici-
pais que não pleitearam o
parcelamento de seus débi-
tos.

Nº058/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre a
ação movida contra a
municipalidade pelo Espólio
do Doutor Euphly Jalles.

Nº063/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre as
obras de colocação de pe-
dras ornamentais nas Ave-
nidas Francisco Jalles e
João Amadeu  e a constru-
ção de canteiros na Aveni-
da Salustiano Pupim, bem
como sobre a procedência
das mudas de flores ali plan-
tadas.

Nº068/2001 – Que requer do Executivo o
envio à Câmara Municipal
de cópia da Lei que regula-
menta a utilização de prédi-
os de propriedade do Muni-
cípio ou locados pela Pre-
feitura para fins de instala-
ção de empresas dentro do
Programa de Incubadoras
Industriais e a relação dos
imóveis cedidos a empresas
dentro do Programa de In-
cubadoras Industriais e o
nome dos respectivos ocu-
pantes.

Nº088/2001 – Que requer da Secretária
Municipal de Educação,
Senhora Maria Aparecida
Caselli Iglesias Freitas, vá-
rias informações sobre a
contratação de profissional
para ministrar aulas de
karatê às crianças partici-
pantes do Projeto de Ações
Sócio Educativas para Cri-
anças para o exercício 2001
ou enquanto durar tal proje-
to e o motivo que levou ao
afastamento do Professor
de karatê  Senhor Flávio

Márcio Nascimento Costa,
que trabalhou no referido pro-
jeto.

Nº134/2001 – Que requer do Dirigente Re-
gional de Ensino, Senhor
João Luis Sene, informa-
ções sobre a origem da de-
terminação dada aos res-
ponsáveis pelas escolas
municipais e estaduais para
que os mesmos danificas-
sem as cartilhas do
PROERD; sobre a instaura-
ção de procedimento admi-
nistrativo para apuração das
responsabilidades e quem
será o responsável pelo pa-
gamento dos valores gastos
com o reparo das cartilhas
danificadas.

Nº143/2001 – Que requer do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras, informações visando
esclarecer de quem é a
responsabilidade pela remo-
ção dos postes da rede elé-
trica e pela conclusão do
asfaltamento da marginal
Airton Senna da Silva, sen-
tido Jales-Urânia, a qual en-
contra-se nitidamente
inacabada.

Nº147/2001 - Que requer do Executivo in-
formações sobre se existem
ações trabalhistas propos-
tas pelos servidores dos
então Distritos de Pontalinda
e Vitória Brasil em desfavor
do Município de Jales, se
positiva, em que fase pro-
cessual encontram-se tais
ações  e o montante dos
valores de cada uma das
ações propostas por tais
servidores.

Nº162/2001 – Que requer do Presidente do
Grupo de Escoteiros de
Jales “Dragões D´Oeste”,
Senhor Moacir Camazano
Júnior, o fornecimento de
cópia do projeto elaborado
pela entidade visando
melhorias no fluxo do trân-
sito do trevo de acesso ao
Jardim Arapuã e
adjacências.

Nº164/2001 – Que requer do Executivo e
do Chefe do Departamento
de Vias e Obras Públicas,
Eng. Raul Lázaro de Melo,
informações sobre quem é
o proprietário da área onde
se encontra edificada a sede
da Associação de Morado-
res do Bairro Jataí e campo
de futebol e caso a referida
área pertença à
Municipalidade, cópia do
documento de propriedade.

EMENDAS AO PLANO PLURIANUAL
PARA O PERÍODO 2002/2005

Aditiva nº091/2001 – Criação de um con-
sórcio para aquisição de
matrizes leiteiras, sêmen de
touros reprodutores e tan-
ques de armazenamento de
leite a granel.

Aditiva nº092/2001 – Promoção de eficaz
trabalho de publicidade e
propaganda, direcionado à
divulgação dos produtos de
nossa cidade.

Aditiva nº093/2001 – Reforma e adequa-
ção de todos os campos de
futebol amador da zona ur-
bana e  zona rural.
- Viabilização de parceria
com o Clube Atlético
Jalesense – CAJ, em forma
de ajuda de custo ou outra
sistemática.

Aditiva nº094/2001 – Modernização das
bibliotecas das escolas es-
taduais e municipais, com
aquisição de obras literári-
as indicadas pelos professo-
res e instalação de compu-
tadores.

Modificativa nº096/2001 – Construção de
prédio para Biblioteca Públi-
ca Municipal, a qual deverá
ser equipada com computa-
dores que possibilitem aos
estudantes e demais usuá-
rios acesso à rede mundial
de computadores.

Modificativa nº097/2001 – Reforma geral do
prédio do Teatro Municipal,
incluindo as adaptações
necessárias para eventos
musicais.

Modificativa nº098/2001 – Construção,
ampliação e reforma de pré-
dios escolares das zonas
urbana e rural do município.

Modificativa nº099/2001 – Transporte de
alunos universitários para
faculdades das cidades de
Araçatuba, Fernandópolis,
Santa Fé do Sul e
Votuporanga.

Modificativa nº100/2001 – Construção de
banheiros em residências
de pessoas carentes, em
parceria com órgãos públi-
cos.

Modificativa nº101/2001 – Promoção de
campanhas de combate e
prevenção ao uso de drogas
em todas as escolas da
rede pública municipal, es-
tadual, bem como particular,
utilizando propostas já apre-
sentadas pelas polícias mi-
litar e civil em forma de au-
las práticas ministradas por
profissionais pertencentes
ao quadro de servidores das
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mesmas.
Aditiva nº108/2001 – Criação e funciona-

mento de Associações de
Moradores em todos os bair-
ros em que ainda não exis-
tam, incluindo doação ou
cessão de área para
edificação de suas respec-
tivas sedes.

Modificativa nº109/2001 – Amortização da
dívida pública para como
IPASM, o FGTS, o INSS e
o Espólio da Família Euphly
Jalles, dentre outros, com a
alienação das áreas onde se
encontram a Praça Doutor
Euphly Jalles e o Estádio
Municipal de Futebol Dr.
Roberto do Valle
Rollemberg, incluindo seu
estacionamento interno e
quadra de tênis anexa.

Aditiva nº110/2001 – Firmação de convêni-
os destinados ao auxílio fi-
nanceiro por parte do Poder
Púbico a todas as entidades
assistenciais regularmente
estabelecidas de Jales, que
realizem trabalhos voltados
à educação,
profissionalização e atendi-
mento a pessoas carentes.

Aditiva nº111/2001 – Apoio total à
Corporação Musical Munici-
pal de Jales, nos mais vari-
ados sentidos, possibilitan-
do aquisição de novos ins-
trumentos e local mais ade-
quado para abrigar sua sede
e seus ensaios.

Aditiva nº113/2001 – Construção de viadu-
tos sobre a via férrea no pe-
rímetro urbano, nos bairros
e na área central da cidade,
para a transposição de veí-
culos e pedestres, em pon-
tos a serem definidos segun-
do estudo de engenharia de
tráfego.

Aditiva nº114/2001 – Adequação do atual
prédio do Terminal Rodoviá-
rio Municipal, transforman-
do-o em Praça de Negóci-
os, para receber corretores
de automóveis, de gado, de
imóveis, entre outros.

Aditiva nº115/2001 – Criação de bolsões
de estacionamento na Pra-
ça Bandeirantes, possibili-
tando maior disponibilidade
de áreas de estacionamen-
to.

Aditiva nº116/2001 – Adaptação do Centro
de Lazer do Trabalhador
Pedro Borges de Lima, para
receber infraestrutura desti-
nada à instalação do Está-
dio Municipal de Futebol
Doutor Roberto do Valle
Rollemberg.

Aditiva nº117/2001 – Alienação da Praça
Doutor Euphly Jalles e do
Estádio Municipal de Fute-
bol Doutor Roberto do Valle
Rollemberg.

Aditiva nº118/2001 – Desenvolvimento de
trabalho em conjunto com o
destacamento da Polícia
Florestal de Jales,
objetivando o plantio, culti-
vo e entrega de forma gra-
tuita de mudas de árvores
típicas de nossa região, des-
tinadas ao reflorestamento.

Aditiva nº119/2001 – Desenvolvimento de
programas com o intuito de
despertar a consciência eco-
lógica nos moradores de
nossa cidade, tendo como
ponto de partida as escolas
municipais, estaduais, par-
ticulares, profissionalizantes
e as faculdades.

Aditiva nº120/2001 – Transformação da atu-
al sede da Associação dos
Produtores do Bairro Rural
do Jataí em centro de abas-
tecimento semelhante ao
CEASA.

Aditiva nº121/2001 – Criação da Associa-
ção Industrial de Jales, em
conjunto com os empresá-
rios do setor industrial.

EMENDAS AO ORÇAMENTO PARA O
EXERCÍCIO DE 2002

Modificativa nº136/2001 – Aumento da do-
tação orçamentária destina-
da à execução de obras da
Secretaria de Habitação Ur-
bana.

Modificativa nº137/2001 – Aumento da do-
tação orçamentária destina-
da à Secretaria
Agropecuária - Agricultura.

Modificativa nº138/2001 – Aumento da do-
tação orçamentária destina-
da à execução de obras em
Distritos Industriais.

Modificativa nº139/2001 – Aumento da do-
tação orçamentária destina-
da à manutenção dos servi-
ços em estradas rodoviári-
as municipais.

Modificativa nº140/2001 – Aumento da do-
tação orçamentária destina-
da à Secretaria de Esportes
- material de distribuição gra-
tuita e passagens e despe-
sas com locomoção.

Modificativa nº141/2001 – Aumento da do-
tação orçamentária destina-
da ao Corpo de Bombeiro –
execução de obras para o
Corpo de Bombeiros e mo-
dernização dos equipamen-
tos do Corpo de Bombeiros.

Aditiva nº142/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária ao Alber-

gue Noturno de Jales.
Aditiva nº143/2001 – Destinação de dota-

ção orçamentária à Associ-
ação Beneficente Benedita
Fernandes “Casa da Sopa”.

Aditiva nº144/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária à Associ-
ação Beneficente Educaci-
onal Evangélica “Monte
Sião”.

Aditiva nº145/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária ao Núcleo
de Formação Profissional
“Anísio Martins Ferreira”.

Aditiva nº146/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária à APAE -
Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais de
Jales.

Aditiva nº147/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária ao Lar dos
Velhinhos São Vicente de
Paula de Jales.

Aditiva nº148/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária para a
aquisição de uniformes para
os Servidores Públicos Mu-
nicipais.

Aditiva nº149/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária para a re-
alização de campanha mu-
nicipal anti-drogas.

Aditiva nº150/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária para a
Corporação Musical Munici-
pal.

Aditiva nº151/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária para a
aquisição de ônibus para
universitários.

Aditiva nº152/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária para a
Associação dos Artesãos
de Jales.

Aditiva nº153/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária para a
AACAJ - Associação de
Apoio à Criança e ao Ado-
lescente de Jales.

PROJETO

P.L. nº051/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº52/2001
Lei nº2.605/2001
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ROBERTO GENARI

INDICAÇÕES

Nº010/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação em local de des-
taque de placas indicativas
com os nomes das ruas dos
bairros Jardim Municipal,
Mutirão e Renascer.

Nº011/2001 – Que solicita do Executivo
uma abertura no canteiro
central da Avenida João
Amadeu, imediações do vi-
aduto da SP 320 e do Su-
permercado Proença.

Nº012/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de completa lim-
peza nas trilhas do Bosque
Municipal, assim como
acerar o alambrado que o
cerca.

Nº090/2001 – Que solicita do Executivo o
tapamento de um buraco
existente no asfalto junto a
calçada na Rua Julieta de
Almeida, esquina com a
Rua das Hortências, no Jar-
dim Oiti, defronte a residên-
cia do Sr. Manoel dos San-
tos.

Nº116/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de completa lim-
peza na Rua Anísio Martins
Ferreira , no Jardim Améri-
ca.

Nº117/2001 – Que solicita do Executivo a
manutenção em boas con-
dições de limpeza da Rua
Nossa Senhora Aparecida,
conhecida como “Saída do
Pilon”.

Nº154/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de guias, sarje-
tas e o asfaltamento da Rua
Adelaide Peres Gomes
Sant‘Anna.

Nº155/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um sarjetão
na esquina da Rua 13 com

a Rua 16.
Nº156/2001 – Que solicita do Executivo a

realização de completa lim-
peza na calçada da Rua 19,
esquina com a Rua Belém,
no Jardim Novo Mundo.

Nº157/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de completa lim-
peza num lote baldio exis-
tente na Rua 17, defronte o
número 3331, no Jardim
Novo Mundo.

Nº158/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de um redutor de
velocidade (quebra-molas ou
tartaruga) na Rua Nova
Yorque, defronte ao número
1417.

Nº180/2001 – Que solicita do Executivo o
tapamento de vários bura-
cos existentes na Rua
Manoel Garcia Cano, no Jar-
dim das Palmeiras, proximi-
dades do Clube dos Médi-
cos.

Nº209/2001 – Que solicita do Executivo a
recuperação da ponte do
Córrego do Marimbondinho,
que liga o Córrego das
Perobas com o Córrego do
Quebra-Cabaça.

Nº210/2001 – Que solicita do Executivo a
limpeza das calçadas em
volta da Escola Estadual “Dr.
Euphly Jalles”.

Nº226/2001 – Que solicita do Executivo
junto a Comissão
Organizadora da XXXII
FACIP, providências para
permitir que as crianças de
até doze anos de idade pos-
sam adentrar gratuitamente
no recinto de shows da
Facip para assistirem ao
show da dupla Sandy e
Júnior.

Nº227/2001 – Que solicita do Executivo
junto aos proprietários dos
terrenos baldios existentes
entre as Ruas 2 e 4 e entre
a Avenida Francisco Jalles
e Rua 9, mais precisamen-
te nas proximidades da
Honda, a limpeza  dos refe-
ridos terrenos.

Nº257/2001 – Que solicita do Executivo o
conserto dos mata-burros
existentes nos Córregos do
Matão e Sofia.

Nº264/2001 – Que solicita do Executivo
atendimento à solicitação da
Comissão Organizadora do
20º Encontro de Companhi-
as de Santos Reis, a ser
realizado no mês de dezem-
bro, no que diz respeito à
alimentação dos foliões que
virão de diversas cidades da
região.

Nº302/2001 – Que solicita do Executivo a

colocação de obstáculos
que não permitam o trânsi-
to de motocicletas na pas-
sagem de pedestres exis-
tente entre o Supermercado
Trevo e Chumbinho Auto
Peças.

Nº324/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento asfáltico da
Avenida Nações Unidas, no
trecho entre o Posto
Modelinho e a via marginal
à Rodovia Euclides da Cu-
nha.

Nº357/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de completa lim-
peza na casa existente na
Rua Iuguslávia, nº1490, que
se encontra abandonada.

Nº358/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que seja
tapado com urgência o enor-
me buraco existente na Rua
Holanda, esquina com a
Rua Bélgica, no Jardim Eu-
ropa.

Nº359/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que seja
tapado com urgência o enor-
me buraco existente na Rua
Nova York, em frente a
Borracharia do Claudião.

Nº431/2001 – Que solicita do Executivo o
impedimento do trânsito de
veículos na rua em frente ao
Velório Municipal, durante
os velórios e sepultamentos,
abrindo-se exceção somen-
te para a passagem das vi-
aturas das funerárias.

Nº467/2001 – Que solicita do Executivo
sejam tapados dois enormes
buracos existentes no final
da Rua 14 Bis, no Jardim
Municipal.

Nº498/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito a sinalização
total da área central da ci-
dade compreendida entre as
ruas 11, 13 e 15 e as ruas
14, 16, 18 e 20, para orien-
tação dos motoristas e pe-
destres que nelas trafegam.

Nº529/2001 – Que solicita do Executivo a
recuperação de vários mata-
burros existentes na estra-
da municipal do Córrego da
Sofia, zona rural de Jales.

Nº580/2001 – Que solicita do Executivo
seja procedido o corte de
uma árvore existente na Rua
15, nº2819, residência do Sr.
Nilson Alves.

Nº607/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento asfáltico da
Avenida Brasília, no Conjun-
to Habitacional JACB I.
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REQUERIMENTOS

Nº016/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre se a Pre-
feitura está realizando audi-
toria nas contas da adminis-
tração municipal 97/2000,
em caso positivo qual em-
presa foi contratada para
proceder a auditoria, qual o
valor a ser pago pela Prefei-
tura à firma encarregada, se
houve licitação para
contratação da empresa
auditora e em caso positi-
vo, quais firmas auditoriais
participaram do processo
licitatório.

Nº047/2001 – Que requer do Executivo in-
formações de quantas am-
bulâncias existem no Muni-
cípio, quantas estão à dis-
posição do Pronto Socorro
Municipal e quantas são
mantidas para atendimento
no plantão noturno do Pron-
to Socorro Municipal.

Nº064/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre quantos e
quais são os engenheiros
agrônomos, médicos veteri-
nários e técnicos agrícolas
que prestam serviços junto
à Secretaria de Agricultura
do Município e quais são
suas remunerações men-
sais.

Nº073/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre quantas e
quais firmas estão em débi-
to com a Prefeitura Munici-
pal, com referência ao
ISSQN e Taxa de Funciona-
mento e quantas e quais fir-
mas encerraram as suas
atividades mas continuam
em débito com a Prefeitura.

Nº097/2001 – Que requer dos Proprietári-
os do Expresso Itamarati,
providências para que o
transporte coletivo suburba-
no de passageiros entre
Jales e Aparecida D´Oeste
seja feito com partidas de
hora em hora.

Nº121/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre o respon-
sável pela ordem de fecha-
mento dos portões laterais
do Cemitério, sobre os mo-
tivos pelos quais apenas o
portão principal fica aberto
e os demais não, se a Pre-
feitura mantém funcionário
responsável pelo fechamen-
to dos referidos portões e
sobre o sistema de adminis-
tração adotado no Terminal
Rodoviário.

Nº128/2001 – Que requer do Executivo jun-

to ao Conselho Municipal de
Trânsito informações sobre
os motivos que determina-
ram a implantação de mão-
dupla de direção na Rua dos
Bandeirantes.

Nº129/2001 – Que requer do Executivo jun-
to ao Conselho Municipal de
Trânsito informações sobre
os motivos que determina-
ram a implantação de mão
única de direção na Rua 15,
entre a Rua 12 e a Avenida
João Amadeu.

Nº130/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre as medi-
das adotadas até a presen-
te data pela administração
para resolver o problema do
desemprego em Jales e se
existe a possibilidade da
criação de frentes de traba-
lho objetivando minorar o
problema do desemprego
em Jales.

Nº137/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre se os pa-
vilhões e outras dependên-
cias  da FACIP estão sendo
alugados para festas e pro-
moções e sobre o preço atu-
almente cobrado pelo Pre-
feitura Municipal para a lo-
cação dos pavilhões da
FACIP.

Nº138/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre os motivos
da retirada do triturador  que
estava no recinto da FACIP,
sobre o destino do mesmo
e por que a Prefeitura não
coloca à disposição o refe-
rido aparelho para atendi-
mento aos que dele neces-
sitam.

Nº142/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre o
convênio firmado entre Pre-
feitura e o Clube Atlético
Jalesense, bem como sobre
os atuais diretores e conse-
lheiros do referido clube.

Nº154/2001 – Que requer da Telefônica in-
formações sobre os motivos
pelos quais o custo do ser-
viço para atendimento de
redisposição de equipamen-
tos telefônicos, objeto do
orçamento CT.VCT01/0882-
01 é de R$ 2.937,21.
- Subscrito pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

Nº155/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre se é do
conhecimento da fiscaliza-
ção da Prefeitura a existên-
cia dos prédios abandona-
dos localizados na Rua
Elizabeth, 1854, na Vila

Elizabeth e na Rua França,
2532, no Jardim Europa e
em caso afirmativo, quais as
providências tomadas pela
Prefeitura para resolver o
problema.

Nº156/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre se a Pre-
feitura Municipal autorizou o
proprietário do terreno loca-
lizado na confluência da Rua
Jales com a Rua dos Ban-
deirantes, no Jardim Trianon,
a utilizar o passeio público
para depósito de material de
construção; se afirmativo,
por quanto tempo e em caso
negativo, porque até a pre-
sente data, não tomou pro-
vidências a respeito.

Nº169/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre os motivos
pelos quais encontram-se
totalmente abandonadas as
estradas municipais que li-
gam o perímetro urbano de
Jales ao Córrego do Veadão,
uma que se inicia defronte
a empresa Retrugues e a
outra paralela à garagem da
Viação São José e se a Pre-
feitura tem algum projeto no
sentido de recuperar tais
estradas.

Nº170/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre se está in-
cluída no rol de obras a se-
rem executadas pela atual
administração municipal a
construção de um vestiário
no Campo de Futebol do
Bairro Rural da Barra Boni-
ta e se positivo, quando se-
rão iniciadas as obras.

Nº174/2001 – Que solicita do Executivo
informações sobre os moti-
vos pelos quais a ponte do
Córrego do Quebra Cabaça
continua em péssimas con-
dições de conservação e se
a Prefeitura autorizou o fe-
chamento da estrada muni-
cipal que liga o bairro rural
do Quebra Cabaça ao bair-
ro rural das Perobas.

MOÇÕES

Pesar nº023/2001 – Pelo falecimento de
Valdemar Jesus de Souza,
o popular Maurinho.
- Subscrito pelos demais
Vereadores à Câmara Muni-
cipal.

Pesar nº027/2001 – Pelo falecimento de
Cândido Donda.
- Subscrito pelos demais
Vereadores à Câmara Muni-
cipal.

Repúdio nº038/2001 – Aos Vereadores à
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Câmara Municipal de Jales,
da Legislatura 93/96, por
terem revogado a Resolução
nº08/92, de 23 de janeiro de
1992, que estabelecia que
“o exercício das funções de
Vereador, na Legislatura de
1º de janeiro de 1.993 à 31
de dezembro de 1.996, não
seria remunerado”, permitin-
do que os referidos edis plei-
teassem o recebimento dos
salários referentes aos cita-
dos exercícios.

Aplausos nº54/2001 – Ao Ilustríssimo Se-
nhor Lucas Araújo, Diretor
da Rádio Nova Cultura de
Jales, pelo transcurso do 2º
aniversário da nova fase da
Rádio Cultura de Jales.

Aplausos nº57/2001 – Ao Ilustríssimo Se-
nhor Deonel Rosa Júnior,
Digníssimo Diretor do Jornal
de Jales, pela passagem do
30º aniversário de fundação
do referido jornal.

PROJETO

P.L. nº072/2001 – Que dá denominação a
via pública.
Autógrafo nº70/2001
Lei nº2.621/2001

P.D.Legislativo nº07/2001 – Que concede
a Medalha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Dirceu
Dan. – Devolvido ao autor

dim São Bernardo pelos fun-
dos do Lar Transitório São
Francisco de Assis. –
Subscrita pelos Vereado-
res Profª Aracy de Olivei-
ra Murari Cardoso e
Rivelino Rodrigues.

Nº092/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de galerias plu-
viais na parte final da Rua
Liberato Perfetto, no Jardim
São Bernardo, onde se lo-
caliza o Lar Transitório São
Francisco de Assis. –
Subscrita pelos Vereado-
res Profª Aracy de Olivei-
ra Murari Cardoso e
Rivelino Rodrigues.

Nº093/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de placas
indicativas com os nomes
das ruas no Jardim Estados
Unidos.

Nº094/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da pavimen-
tação asfáltica e a recupe-
ração das calçadas da Rua
Nova Yorque, no trecho en-
tre a esquina da Avenida da
Integração e a Escola Mu-
nicipal “Jacira de Carvalho”.

Nº095/2001 – Que solicita do Executivo a
remoção de um monte de
terra colocado no terreno
reservado para a construção
de uma praça pública entre
o Conjunto Habitacional Re-
nascer e o Conjunto
Habitacional Mutirão 2.

Nº111/2001 – Que solicita do Executivo
auxílio na remoção de uma
grande quantidade de terra
de uma obra que está sen-
do edificada na Rua 6,
nº1784, no Jardim Maria
Paula, na Paróquia de San-
to Antônio, sendo que a co-
munidade local se dispõe a
contribuir com as despesas.

Nº112/2001 – Que solicita do Executivo a
abertura da Rua dos Pinhei-
ros, ligando-a com a Aveni-
da Maria Jalles.

Nº113/2001 – Que solicita do Executivo o
asfaltamento da Rua
Califórnia, no Jardim Esta-
dos Unidos.

Nº161/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
pública na Rua São Luiz,
altura do número 955, na
Vila Talma, bem como o
asfaltamento da referida via.

Nº181/2001 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a colo-
cação de um poste de luz
no final da Rua Benedito
França Vieira, altura do nú-
mero 110, no Parque São
Bernardo.

Nº182/2001 – Que solicita do Executivo a
limpeza do terreno destina-
do à construção de uma cre-
che e um posto de saúde,
localizado na Rua das Pal-
meiras.

Nº183/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da Rua Fáti-
ma, no Jardim Novo Mundo.

Nº198/2001 – Que solicita do Executivo a
doação de um terreno ao
Senhor Délio Balero
Bindela, a fim de que o mes-
mo possa instalar suas em-
presas em Jales.

Nº237/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um sarjetão
no cruzamento das Ruas
João Gonçalves de Freitas
e Elizabete.

Nº238/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um sarjetão
no cruzamento da Rua
Pedro Dutra da Silva com a
Rua Santa Tereza, na Vila
Talma.

Nº239/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito, para que em
conjunto encontrem uma for-
ma que ofereça segurança
aos trabalhadores e estu-
dantes residentes no Jardim
do Bosque e Parque das
Flores que cruzam a Aveni-
da Paulo Marcondes

Nº258/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de obras de
asfaltamento num pequeno
trecho da Rua Pedro Dutra
da Silva, esquina com a Rua
Santa Tereza, na Vila Talma.

Nº263/2001 – Que solicita do Executivo
junto a Direção do Expres-
so Itamarati, a implantação
de linha regular de ônibus
tipo “circular” entre Jales e
Estrela D´Oeste e vice-ver-
sa.

Nº316/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
pública nas imediações do
viaduto sobre a Rodovia
Euclides da Cunha, acesso
ao bairro Jardim Arapuã.

Nº317/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de calçadas  na
Avenida Jânio Quadros, em
frente ao conjunto de resi-
dências da antiga Fepasa.

Nº387/2001 – Que solicita do Executivo
seja providenciado um local
adequado para a transferên-
cia das instalações da Bi-
blioteca Pública Municipal.

Nº424/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho Municipal
de Trânsito a colocação de
-dois obstáculos redutores
de velocidade  (quebra-mo-

WILSON DE SOUZA NEGRÃO

INDICAÇÕES

Nº019/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de iluminação
pública na Rua Lima
Barreto, na Cohab do Jardim
Arapuá.

Nº091/2001 – Que solicita do Executivo a
abertura da Rua Santa
Terezinha, no Jardim São
Francisco, ligando-a ao Jar-
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las) na Rua Relíquias
Miranda, no Jardim Brasil.

Nº425/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que os
funcionários municipais que
trabalham no serviço de co-
leta de lixo sejam adequa-
damente uniformizados.

Nº501/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um novo
sarjetão no cruzamento da
Rua 1 com a Rua João Gon-
çalves de Freitas, no Jardim
São Jorge, assim como se-
jam tapados todos os bura-
cos existentes no local.

Nº546/2001 – Que solicita do Executivo a
implantação de iluminação
pública e completa limpeza
em trecho da Rua Goiás, via
de acesso ao Jardim São
Gabriel.

REQUERIMENTOS

Nº031/2001 – Que requer do Executivo,
informações sobre a exis-
tência ou não de algum es-
tudo objetivando facilitar o
acesso aos equipamentos
urbanos, bancos, estabele-
cimentos comerciais e es-
tacionamentos aos deficien-
tes físicos na área central da
cidade e em caso positivo,
quais os locais na área cen-
tral da cidade em que serão
colocadas rampas de aces-
so para deficientes.

Nº038/2001 – Que requer do Executivo,
providências para auxiliar a
Paróquia de Santo Antônio
na remoção de terra para
que as obras a serem exe-
cutadas no local possam ter
continuidade, sendo que os
mesmos se dispõem a con-
tribuir com as despesas.

Nº144/2001 – Que requer do Diretor do
Jornal Folha D´Oeste de
Jales, Senhor Roberto de
Carvalho, informações sobre
quem são o proprietário do
Jornal, o jornalista respon-
sável e o autor ou os auto-
res da coluna semanal Fo-
lha Geral do referido jornal.

PROPOSIÇÕES EM CONJUNTO
INDICAÇÕES APRESENTADAS

EM CONJUNTO

Nº022/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que se-
jam ampliadas as instala-
ções do Velório Municipal,
com a construção de novas
salas de velório, secretaria,

administração, repouso e
cozinha.

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

Nº023/2001 – Que solicita do Executivo o
encaminhamento à Câmara
Municipal de Projeto de Lei
que proceda a construção de
duas passarelas para pe-
destres e ciclistas sobre a
Rodovia Euclides da Cunha,
em seu perímetro urbano.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues e Marcelo An-
tônio Berti Caparroz.

Nº073/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de uma praça
pública com arborização e
demais equipamentos na
Rua Belo Horizonte, esqui-
na da Rua Vitória com a Rua
Porto Alegre, no Conjunto
Habitacional JACB.

- Autoria dos Vereadores: Irineu
Rodrigues de Carvalho e
Marcelo Antônio Berti
Caparroz.

Nº083/2001 – Que solicita do Executivo a
criação e a disponibilização
de uma home page na
Internet para divulgação de
Jales.

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

Nº084/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que seja
colocada em perfeitas con-
dições de tráfego a Rua
Nova Yorque, altura do Pos-
to Texaco, com o
recapeamento da pavimen-
tação asfáltica e a recupe-
ração de guias e sarjetas.

- Autoria dos Vereadores:  Jediel Zacarias
e Wilson de Souza
Negrão.

Nº085/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um sarjetão
na Rua Nova Iorque, esqui-
na com a Rua Itália.

-Autoria dos Vereadores:  Jediel Zacarias
e Wilson de Souza
Negrão.

Nº127/2001 – Que solicita do Executivo a
arborização da Avenida Ro-
que Viola, na Vila Talma.

-Autoria dos Vereadores:  Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo e Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz.

Nº128/2001 – Que solicita do Executivo a

implantação de iluminação
pública no prolongamento
da Rua 1 e na Rua São Luiz,
imediações do número 881,
na Vila Talma.

-Autoria dos Vereadores:  Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo e Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz.

Nº129/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de uma creche
na Vila Talma.

-Autoria dos Vereadores:  Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo e Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz.

Nº130/2001 – Que solicita do Executivo a
elaboração e o encaminha-
mento à Câmara Municipal
de Projeto de Lei doando um
terreno à Associação dos
Moradores da Vila Talma.

-Autoria dos Vereadores:  Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo e Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz.

Nº131/2001 – Que solicita do Executivo
seja melhor sinalizado o
trânsito da Rua Nova Iorque,
imediações da Escola Pro-
fessora Jacira de Carvalho.

-Autoria dos Vereadores:  Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo e Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz.

Nº132/2001 – Que solicita do Executivo o
recapeamento da pavimen-
tação asfáltica da Rua Nova
Iorque.

-Autoria dos Vereadores:  Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo e Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz.

Nº173/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de uma passa-
rela para pedestres no cru-
zamento da Rua Assunção
com a Avenida Maria Jalles.

- Autoria dos Vereadores: Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Jediel
Zacarias e Aracy de Oli-
veira Murari Cardozo.

Nº190/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de reparos na
ponte que liga a Estrada
Municipal Jales a São Fran-
cisco, mais precisamente
na propriedade rural do Se-
nhor Osvaldo Vicente da Sil-
va.

- Autoria dos Vereadores: Prof. Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
Nilsen Viola e Wilson de
Souza Negrão.
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Nº191/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de reparos no
sarjetão existente na Rua 13
esquina com a Rua 2.

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

Nº192/2001 – Que solicita do Executivo a
recuperação da ponte da
estrada municipal Jales-
São Francisco, no Córrego
dos Coqueiros, próximo à
Rodovia Dr. Euphly Jalles.

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

Nº193/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de serviços de
recuperação da vala que
compõe o sarjetão no início
da Avenida Guilherme
Soncine, no trevo de aces-
so à Avenida Paulo
Marcondes, próximo ao Ae-
roporto Municipal.

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

Nº194/2001 – Que solicita do Executivo a
extensão dos cabos telefô-
nicos do Parque Industrial III
para o Bairro do Córrego da
Roça.

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

Nº196/2001 – Que solicita do Executivo
junto ao órgão competente,
a reabertura da estrada pa-
ralela à Rodovia Euclides da
Cunha, sentido Jales-Estre-
la D´Oeste, mais precisa-
mente do final da pista du-
pla da Rodovia Euclides da
Cunha até o local denomi-
nado Alto da Rede Globo.

- Autoria dos Vereadores: Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo e Rivelino
Rodrigues.

Nº202/2001 – Que solicita do Executivo
melhorias para a escolinha
de informática municipal,
com a criação de novos la-
boratórios para cursos mais
avançados, implantação de
telefone, criação de cursos
para terceira idade, instala-
ção de rede e instalação de
ar condicionado no labora-
tório.

- Autoria dos Vereadores: Profª Aracy de

Oliveira Murari Cardozo e
Rivelino Rodrigues

Nº134/2001 – Que solicita do Executivo a
aquisição de um incinerador
para dar adequada
destinação final ao lixo hos-
pitalar oriundo da Santa
Casa de Misericórdia, pos-
tos de saúde  e clínicas de
Jales.

- Autoria dos Vereadores: Hilário Pupim
e Rivelino Rodrigues

Nº220/2001 – Que solicita do Executivo a
recuperação da Rua Assaré,
altura do número 2440, pois
lá existe um grande buraco
que aumenta a cada dia.

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

Nº221/2001 – Que solicita do Executivo a
pavimentação de uma única
quadra não asfaltada na Rua
Hiloshi Fedeshina, ligando-
a com a Avenida Roque Vi-
ola, próximo da FACIP.

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

Nº222/2001 – Que solicita do Executivo a
limpeza da Rua Santa Lu-
zia , no Jardim São Francis-
co de Assis.

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

Nº223/2001 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, Eletrici-
dade e Serviços S/A, solu-
cionar o problema de falta de
energia elétrica  e ilumina-
ção pública na Rua São
Marcos, no Jardim São
Francisco de Assis.

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

Nº232/2001 – Que solicita do Executivo a
inclusão no programa admi-
nistrativo a construção de
uma creche no Jardim São
Francisco de Assis.

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

Nº233/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de reparos no
sarjetão existente na Rua

Augusto Menezes, esquina
com a Rua 14 Bis, no Jar-
dim Municipal.

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

Nº234/2001 – Que solicita do Executivo
junto aos comandos das
Polícias Civil e Militar, a re-
alização de rondas perma-
nentes no período noturno
nas Ruas São Marcos e
Santa Luzia, no Jardim São
Francisco de Assis.

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

Nº249/2001 – Que solicita do Executivo a
retirada ou transferência dos
sonorizadores instalados na
Avenida Paulo Marcondes,
mais conhecidos como
“olho de gato”, nos dois sen-
tidos.

- Autoria dos Vereadores: -
Eng. José Eduardo Pi-
nheiro Candeo e Marce-
lo Antônio Berti
Caparroz.

Nº261/2001 – Que solicita do Executivo
junto a Residência do DER
de Jales, a execução de
obras de recapeamento
asfáltico, bem como a cons-
trução de acostamento na
Rodovia Jarbas de Moraes,
que liga Jales a Santa
Albertina.

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

Nº267/2001 – Que solicita do Executivo a
retirada de um poste que fica
literalmente no meio do cru-
zamento da Rua Camapuã
com a Rua Nossa Senhora
Aparecida.

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

Nº268/2001 – Que solicita do Executivo
estudar a possibilidade de
enviar à Câmara Municipal
Projeto de Lei concedendo
reajuste salarial de 20% (vin-
te por cento) aos funcionári-
os públicos municipais.

- Autoria dos Vereadores: Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Marcelo Antônio Berti
Caparroz, Eng. José



—  39  —

Eduardo Pinheiro
Candeo, Flávio Prandi
Franco, Claudir Aranda
da Silva.

Nº272/2001 – Que solicita do Executivo
junto a Direção da
ELEKTRO, Eletricidade e
Serviços S/A, a implantação
de iluminação pública no
Viaduto sobre a Rodovia
Euclides da Cunha, próximo
ao Lar dos Velhinhos.

- Autoria dos Vereadores: Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz e Eng.
José Eduardo Pinheiro
Candeo.

Nº273/2001 – Que solicita do Executivo o
asfaltamento de todas as
ruas do Conjunto
Habitacional Mutirão deno-
minado “Nélzia Stelutti”, que
ainda não contam com esta
benfeitoria.

- Autoria dos Vereadores: Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz e Eng.
José Eduardo Pinheiro
Candeo.

Nº275/2001 – Que solicita do Executivo
completa reforma no Aero-
porto Municipal, com o le-
vantamento da cabeceira da
pista, iluminação, constru-
ção de terminal de passa-
geiro, término da construção
do hangar, construção da
torre de controle, término do
alambrado, etc.

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

Nº280/2001 – Que solicita do Executivo
proceder estudos para aber-
tura de rua paralela à linha
férrea.

- Autoria dos Vereadores: Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz e Eng.
José Eduardo Pinheiro
Candeo.

Nº305/2001 – Que solicita do Executivo a
doação de uma área à As-
sociação dos Bairros São
Francisco, São Bernardo e
Jardim Soraia, para constru-
ção de sua sede social e
implantação de área de
lazer.

- Autoria dos Vereadores: Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Jediel

Zacarias e Wilson de Sou-
za Negrão

Nº306/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de uma sala es-
pecial com todos os requi-
sitos exigidos para a reali-
zação de autópsia, inclusi-
ve câmara fria, em local ade-
quado junto ao Cemitério
Municipal.

- Autoria dos Vereadores: Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Jediel
Zacarias e Wilson de Sou-
za Negrão

Nº307/2001 – Que solicita do Executivo o
asfaltamento em toda a sua
extensão da Avenida Anto-
nio Pavam, no Conjunto
Habitacional “Dercílio Joa-
quim de Carvalho” e o
ajardinamento do canteiro
central.

- Autoria dos Vereadores: Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz, Jediel
Zacarias e Claudir Aranda
da Silva.

Nº308/2001 – Que solicita do Executivo a
execução de obras de
recapeamento asfáltico na
Rua Tupinambás, altura do
número 3472, no Jardim
Paraíso.

- Autoria dos Vereadores: Jediel Zacarias
e Flávio Prandi Franco

Nº309/2001 – Que solicita do Executivo a
construção de um “sarjetão”
na esquina da Rua 9 com a
Rua Bélgica, no Jardim
Nova Vida, atrás da AABB.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues e Leomi Clóvis
Nilsen Viola.

Nº310/2001 – Que solicita do Executivo a
abertura da Rua Rio de Ja-
neiro, no Jardim Paulista,
prolongando a sua extensão
de forma a passar pela Chá-
cara do Senhor Dejair.

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

Nº349/2001 – Que solicita do Executivo a
cessão de um dos barra-
cões existentes no recinto
do Parque de Exposições
“Juvenal Giraldelli” à Asso-
ciação dos Moradores do
Jardim São Francisco para
realização de reuniões, even-
tos e demais atividades so-
ciais.

- Autoria dos Vereadores: Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo e Wilson de Sou-
za Negrão.

Nº360/2001 – Que solicita do Executivo a
doação de um terreno da
Prefeitura Municipal à Asso-
ciação de Moradores do Jar-
dim São Francisco,
objetivando a construção de
sua sede.

- Autoria dos Vereadores: Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo e Wilson de Sou-
za Negrão.

Nº361/2001 – Que solicita do Executivo
providências para que seja
asfaltada e iluminada a via
marginal à ferrovia no Con-
junto Habitacional “Roque
Viola”.

- Autoria dos Vereadores: Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Prof. Jediel
Zacarias e Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo

Nº362/2001 – Que solicita do Executivo
providências para a realiza-
ção de uma abertura no can-
teiro central da Avenida
Jânio Quadros no cruzamen-
to com a Rua 23, imedia-
ções do Comboio.

- Autoria dos Vereadores: Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Prof. Jediel
Zacarias e Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo

Nº363/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de estudos para
a construção de um viaduto
sobre os trilhos na ferrovia,
ligado a Rua 2 com a Rua
Oswaldo Cruz, no Jardim
Aclimação.

- Autoria dos Vereadores: Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Prof. Jediel
Zacarias e Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo

Nº401/2001 – Que solicita do Executivo e
do Delegado de Trânsito, Dr.
Carlos Eduardo Monteleone,
a instalação de placas de
sinalização no canteiro cen-
tral da Avenida João
Amadeu, indicando o retor-
no à esquerda em local an-
terior ao viaduto, bem como
a execução de serviços de
pintura na pavimentação
asfáltica que sinalizem o
referido retorno à esquerda
e a instalação de
sonorizadores.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues e Profª Aracy
de Oliveira Murari
Cardozo
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Nº410/2001 – Que solicita do Presidente
do Conselho Municipal de
Trânsito, Dr. Carlos Eduar-
do Monteleone, a transfe-
rência para outro local ou
mesmo a diminuição do es-
paço reservado ao ponto de
táxi localizado em frente à
Santa Casa de Misericórdia
de Jales.

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

Nº423/2001 – Que solicita do Presidente
da Câmara Municipal de
Jales, Eng. José Eduardo
Pinheiro Candeo, providên-
cias para regulamentar a
utilização dos veículos da
Câmara Municipal, de forma
a atender somente o inte-
resse público e a serviço do
Município.

-Autoria dos Vereadores: Roberto Genari,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Rivelino
Rodrigues, Hilário Pupim,
Irineu Rodrigues de Car-
valho, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Wilson de
Souza Negrão, Claudir
Aranda da Silva, Jediel
Zacarias, Flávio Prandi
Franco, Profª Aracy de
Oliveira Murari Cardozo e
Eng. José Eduardo Pi-
nheiro Candeo.

Nº442/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Obras, providências visando
agilizar as obras de recons-
trução do Centro Comunitá-
rio do Bairro da Barra Boni-
ta, reforma e adequação da
Escola daquele bairro e a
construção de vestiários e
sanitários.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

Nº468/2001 – Que solicita do Executivo a
colocação de um obstáculo
redutor de velocidade na
Rua 1, entre a Rua 2 e a Rua
4, imediações da Sorveteria
Pingo de Mel.

- Autoria dos Vereadores: Roberto Genari
e Marcelo Antônio Berti
Caparroz

Nº490/2001 – Que solicita do Executivo
resolução para o problema
das enxurradas que cobrem
a calçada existente em fren-
te ao templo da Congrega-
ção Cristã no Brasil, na Ave-
nida Francisco Jalles, sob o
viaduto.

- Autoria dos Vereadores: Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Jediel
Zacarias e Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz.

Nº524/2001 – Que solicita do Executivo e
do Secretário Municipal de
Planejamento, procederem
a notificação de todos os
proprietários de terrenos ur-
banos sem edificação e que
se encontram com entu-
lhos, notadamente no Bair-
ro Santo Expedito e nas pro-
ximidades do Aeroporto
Municipal e no caso de não
se resolver com a notifica-
ção que procedam a autua-
ção, com imposição da san-
ção prevista em lei.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

Nº525/2001 – Que solicita do Executivo,
do Secretário Municipal de
Obras e do Presidente do
Conselho Municipal de Trân-
sito, a abertura do canteiro
central da Avenida Alfonso
Rossafa Molina, no trecho
entre a Avenida João
Amadeu e a Rua 14, de
maneira assemelhada ao
que fora realizado na quadra
da avenida, localizada entre
as Ruas 14 e 16.

- Autoria dos Vereadores: Prof. Jediel
Zacarias e Rivelino
Rodrigues

Nº588/2001 – Que solicita do Executivo
completa limpeza na Aveni-
da José Rodrigues, no Jar-
dim do Bosque.

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

Nº620/2001 – Que solicita do Executivo a
realização de abertura no
canteiro central da Avenida
Alfonso Rossafa Molina, al-
tura do número 2684, para
facilitar a entrada e saída de
veículos da empresa
Agromilho Rio Preto Produ-
tos Agrícolas Ltda.

- Autoria dos Vereadores: Claudir Aranda
da Silva e Jediel Zacarias

REQUERIMENTOS
APRESENTADOS EM

CONJUNTO

Nº004/2001 – Que requer do Executivo a
correta aplicação da Lei
nº2.401/97, de 30 de outu-
bro de 1.997, que concede
apoio financeiro a estudan-
tes.

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

Nº005/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre o montan-
te da verba a ser destinada
pela Prefeitura no corrente
ano para bolsas de estudos
a estudantes do Município,
de que forma a referida ver-
ba será dividida, quantos
estudantes serão atendidos
e para quais cursos as bol-
sas serão dadas.

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

Nº07/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre quem são
as pessoas nomeadas pela
atual administração para os
cargos de Secretários Mu-
nicipais na Prefeitura Muni-
cipal de Jales a “custo zero”,
critérios adotados,
embasamento legal e o ter-
mo de compromisso firma-
do pelos referidos secretári-
os.

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

Nº08/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre as pesso-
as nomeadas pela atual ad-
ministração para cargos em
comissão na Prefeitura Mu-
nicipal, o salário mensal de
cada uma delas e qual a fun-
ção desempenhada pelas
mesmas.

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

Nº020/2001 – Que requer seja oficiado ao
DER – Departamento de
Estradas de Rodagem da
Secretaria dos Transportes
do Estado de São Paulo,
Regional de São José do Rio
Preto, solicitando a inclusão
do nome de Jales na placa
indicativa de nomes de ci-
dades colocadas no final da
Rodovia Washington Luis e
próxima ao início da Rodo-
via Euclides da Cunha, onde
constam os nomes de
Votuporanga, Fernandópolis
e Santa Fé do Sul.

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

Nº021/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre o anda-
mento do processo de de-
sapropriação ou permuta de
áreas que proporcionarão
condições para a mudança
de local da antena da Rádio
Cultura de Jales e a cons-
trução de galerias pluviais na
Rua Cinturão Verde.

- Autoria dos Vereadores: Clóvis Viola e
Jediel Zacarias

Nº035/2001 – Que requer do Provedor da
Santa Casa de Misericórdia
de Jales, informações sobre
se estão sendo providenci-
ados os equipamentos ne-
cessários ao adequado fun-
cionamento do veículo da
UTI Móvel, se existem pro-
fissionais capacitados e
equipe médica treinada para
operar o veículo e seus equi-
pamentos e em caso nega-
tivo, se foram tomadas pro-
vidências objetivando o trei-
namento da equipe.

- Autoria dos Vereadores: Profª Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
Rivelino Rodrigues, Cló-
vis Viola, Gilberto Alexan-
dre de Moraes e Roberto
Genari.

Nº037/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre o número
de funcionários da Prefeitu-
ra que prestam serviços para
a Sucen, quantos trabalham
na Sucen como contrata-
dos, se o número de agen-
tes da Sucen é suficiente
para atender os serviços e
em caso negativo, se a Pre-
feitura Municipal pode con-
tratar pessoal e coloca-lo à
serviço da Sucen.

- Autoria dos Vereadores: Flávio Prandi
Franco, Clóvis Viola e
Jediel Zacarias.

Nº043/2001 – Que requer do Executivo in-
formações se foi realizada a
licitação para publicação
dos atos oficiais do Poder
Executivo nos jornais. Em
caso positivo, quais as em-
presas que participaram do
processo licitatório e qual foi
a empresa vencedora. Em
caso negativo, o que está
impedindo a realização do
referido processo licitatório.

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

Roberto Genari, Hilário
Pupim e Profª Aracy de
Ol. Murari Cardozo.

Nº046/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre quais são
os beneficiados com a doa-
ção de terrenos pelo Muni-
cípio, cujas escrituras não
foram ainda outorgadas em
razão de irregularidades nos
loteamentos, quantos são e
quais os motivos pelos quais
os proprietários que mesmo
com escritura lavrada não
conseguem o registro e
quais os procedimentos que
precisam ser adotados para
que os proprietários possam
regularizar sua situação jun-
to ao Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca.

- Autoria dos Vereadores: Flávio Prandi
Franco, Jediel Zacarias,
Leomi Clóvis Nilsen Vio-
la e Wilson de Souza
Negrão.

Nº051/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre a
contratação da empresa
MCM e Cia Ltda para a pres-
tação de serviços de com-
bate a vetores, solicitando o
envio de cópia do contrato,
da documentação referente
ao disposto no dia 27 da Lei
8.666, da Portaria que no-
meou a comissão julgadora
bem como do parecer
exarado pela comissão, có-
pia dos convites enviados às
demais empresas partici-
pantes e das propostas
apresentadas e informação
se o proprietário da empre-
sa tem algum parentesco
com o Prefeito Municipal.

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

Nº061/2001 – Que requer do Secretário da
Agricultura do Município de
Jales informações sobre
quais os procedimentos to-
mados referentes ao preen-
chimento da DIPAM – De-
claração dos Índices de Par-
ticipação dos Municípios,
dos produtores rurais, no
sentido de aumentar essas
declarações, qual o índice
apurado nos últimos quatro
anos e se nesse período
existiu alguma
progressividade desses índi-
ces.

- Autoria dos Vereadores: Flávio Prandi

Franco, Irineu Rodrigues
de Carvalho, Claudir
Aranda da Silva e Marce-
lo Antônio Berti
Caparroz.

Nº062/2001 – Que requer seja oficiado aos
Deputados Estaduais Ed-
son Gomes, Edson Apare-
cido, Rodolfo Costa e Silva
Júnior, aos Deputados Fe-
derais Etivaldo Vadão Go-
mes, Júlio Semeghini, Fran-
cisco Graziano e ainda ao
Ministro da Secretaria da
República Dr. Aloysio Nunes
Ferreira Filho, solicitando-
lhes uma ação conjunta no
sentido de que seja instala-
do na cidade de Jales um
aparelho de hemodiálise.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

Nº069/2001 – Que requer dos
Excelentíssimos Senhores
Júlio Semeghini, Vadão Go-
mes, Francisco Graziano,
José Eduardo Dado e João
Hermann Neto, Digníssimos
Deputados Federais, para
que tome as providências
regimentais que se fizerem
necessárias junto à Câma-
ra dos Deputados, no senti-
do de que seja mantido veto
do Exmº Sr. Presidente da
República, quando da vota-
ção do Plano Nacional de
Educação, em especial no
item 11.3 sub item 13, que
trata da aposentadoria dos
professores.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

Nº076/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre a
Tomada de Preços nº002/
2001, realizada pela Prefei-
tura Municipal, destinada à
contratação de empresa
para elaboração de projeto
de engenharia de contorno
ferroviário da cidade de
Jales.

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

Nº079/2001 – Que requer do Executivo e
do Diretor Regional de En-
sino, várias informações so-
bre  rumores a respeito da
municipalização das Esco-
las de Ensino Fundamental
de nosso Município.
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- Autoria dos Vereadores: Profª Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
Rivelino Rodrigues e Gil-
berto Alexandre de
Moraes.

Nº086/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre a
aquisição de um automóvel
para o Gabinete do Prefei-
to.

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

Nº091/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre quem são
os integrantes da Comissão
Municipal de Trânsito e qual
a lei que proíbe o estacio-
namento de veículos nos
canteiros centrais das ave-
nidas, solicitando o encami-
nhamento de cópia da mes-
ma.

- Autoria dos Vereadores:Gilberto Alexan-
dre de Moraes, Rivelino
Rodrigues e Roberto
Genari.

Nº092/2001 – Que requer do Executivo e
do Presidente da 32ª FACIP,
várias informações sobre a
realização da referida Feira,
no que se refere a investi-
mentos, gastos arcados
pela Prefeitura, taxa de ener-
gia de energia elétrica, etc...

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

Nº093/2001 – Que requer do Executivo e
do Presidente da 32ª FACIP,
várias informações sobre a
venda de mesas e camaro-
tes na realização da referi-
da Feira.

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

Nº094/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre o valor dos
gastos mensais, especifi-
cando mês a mês, com o
pessoal efetivo e contrata-
do, relativos às folhas de
pagamento dos meses de
setembro a dezembro/2000
e de janeiro a abril/2001, in-

cluindo despesas com ho-
ras extras, comissões, ser-
viços terceirizados, etc.

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

Nº098/2001 – Que requer do Ilustríssimo
Senhor Dr. Carlos Eduardo
Monteleone, Delegado de
Polícia e Presidente do Con-
selho Municipal de Trânsito,
seja permitido o estaciona-
mento nos canteiros cen-
trais das avenidas da cida-
de, principalmente na Ave-
nida Francisco Jalles e na
Avenida João Amadeu, ime-
diações da Santa Casa de
Misericórdia.

- Autoria dos Vereadores: José Eduardo
Pinheiro Candeo, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Roberto Genari, Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
Hilário Pupim, Gilberto
Alexandre de Moraes e
Rivelino Rodrigues.

Nº100/2001 – Que requer do Executivo, do
Presidente da Comissão de
Orçamento, Finanças e
Contabilidade e do Presiden-
te da Comissão de Obras,
Serviços Públicos e Ativida-
des Privadas, informações
sobre locação de imóvel para
incubadora industrial.

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

Nº107/2001 – Que requer da Presidente do
Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valoriza-
ção do Magistério –
FUNDEF, Senhora
Marynilda de Lourdes
Cavenaghi Nacca várias in-
formações sobre os conse-
lheiros que integram o refe-
rido conselho e sobre os re-
gistros contábeis  e os de-
monstrativos gerenciais
mensais e atualizados, re-
lativos a recursos repassa-
dos, no período de 97/2000
e de janeiro a julho/2001.

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

Nº108/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre o número
de funcionários ocupantes
de cargos de provimento efe-
tivo e em comissão que
existiam na Prefeitura Mu-
nicipal quando de sua pos-
se e quantos existem atual-
mente, se existem servido-
res contratados e sobre a
existem ou não de trabalha-
dores que prestam serviços
através de terceirização.

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

Nº109/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre a
compra de pneus pela Pre-
feitura Municipal na Admi-
nistração Antônio Sanches
Cardoso, mais precisamen-
te em agosto de 1.999.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal de Jales.

Nº113/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre se a Lei
nº2.409/97 está sendo cum-
prida e em caso afirmativo
quais os recursos repassa-
dos mês a mês pela Prefei-
tura ao IPASM para cobrir
gastos com convênio firma-
do com a UNIMED, no man-
dato de 97/2001 e no pre-
sente exercício e sobre os
cinqüenta funcionários que
mais apresentaram atesta-
dos médicos na Prefeitura,
de 1º de janeiro de 97 até a
presente data.

-Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues, Gilberto Ale-
xandre de Moraes,
Claudir Aranda da Silva,
Roberto Genari, Hilário
Pupim, Jediel Zacarias,
Flávio Prandi Franco,
Irineu Rodrigues de Car-
valho e Profª Aracy de
Oliveira Murari Cardozo.

Nº111/2001 – Que requer do Executivo vá-
rias informações sobre os
interessados, critérios para
seleção e os contratados
para trabalhar no Programa
Saúde da Família, funções
e remunerações. - REJEI-
TADO

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues, Roberto
Genari, Gilberto Alexan-
dre de Moraes e Profª
Aracy de Oliveira Murari
Cardozo.
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Nº116/2001 – Que requerem da Mesa a
constituição de uma Comis-
são Parlamentar de Inquéri-
to, visando apurar eventuais
irregularidades no processo
33/2000, Convite 24/2000,
da Prefeitura Municipal de
Jales, no exercício de 2.000,
tendo por objeto serviços de
locação de recursos de
informática e assessoria
para escolas de Ensino Fun-
damental do Município, nos
termos do relatório técnico
de auditoria, feito por Aze-
vedo – Auditoria e Assesso-
ria Contábil.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal de Jales.

Nº118/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre se a atual
administração municipal tem
interesse na instalação de
uma usina de reciclagem de
lixo; Se afirmativo, sobre o
projeto a ser implantado;
sobre a viabilidade e se já
foi encaminhado à Secreta-
ria Estadual do Meio Ambi-
ente algum pedido com re-
ferência à implantação da
referida usina em Jales.

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

Nº122/2001 – Que requer do Presidente do
Conselho Municipal de Trân-
sito, Dr. Carlos Eduardo
Monteleone, informações
sobre os motivos pelos
quais apenas parte da Rua
Nova Iorque tem mão dupla;
se é possível implantar mão
dupla em toda sua extensão
e se é possível implantar na
referida rua o mesmo siste-
ma que foi implantado na
Rua Rubião Meira.

- Autoria dos Vereadores: Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz e Wil-
son de Souza Negrão

Nº123/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre os motivos
pelos quais o Executivo ain-
da não realizou o
asfaltamento da Rua Minas
Gerais, no Conjunto
Habitacional Roque Viola,
se a atual administração
pretende executar a obra, o
tempo previsto para a exe-
cução da obra e se no orça-
mento participativo para o
ano 2002, tal obra foi incluí-
da.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal de Jales.

Nº131/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre os motivos
pelos quais os funcionários
municipais que trabalham
no Cemitério Municipal es-
tão sendo obrigado “bater”  o
ponto no Terminal Rodoviá-
rio; se tal determinação par-
tiu do atual chefe do Cemi-
tério/Terminal Rodoviário ou
do Secretário da Administra-
ção e os motivos pelos quais
a Secretaria da Administra-
ção não coloca um relógio
ou um livro ponto na Secre-
taria do Cemitério à dispo-
sição dos funcionários.

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

Nº135/2001 – Que requer das Lideranças
Partidárias do Estado de
São Paulo junto à Câmara
dos Deputados e Senado
Federal, solicitando que in-
terfiram visando a efetiva al-
teração de disponibilidade
da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que fixa em seis por
cento (6%) o limite da recei-
ta líquida para despesas
com servidores.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal de Jales.

Nº145/2001 – Que requer do Executivo,
informações sobre se os
servidores municipais ocu-
pantes de cargos de confi-
ança estão autorizados pelo
Prefeito a divulgarem nos
meios de comunicação lo-
cais ou regionais textos lau-
datórios de propaganda pes-
soal com fins político-eleito-
rais; se matéria divulgada no
jornal Folha Regional com o
título “Alcides da CESP dá
nova vida ao Almoxarifado
Municipal”, foi paga pela Pre-
feitura e em caso afirmativo
quanto custou a mesma e
se os ônibus adquiridos pela
Prefeitura tem alguma coi-
sa a ver com o Ex-Vereador
Alcides Ceciliano.

- Autoria dos Vereadores: Claudir Aranda
da Silva, Roberto Genari,
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Gilberto Alexandre de
Moraes e Eng. José Eduar-
do Pinheiro Candeo.

Nº152/2001 – Que requer do Executivo o
agendamento de uma reu-
nião com os moradores do
Jardim São Gabriel visando
resolver problemas como a
falta de pavimentação
asfáltica, iluminação pública
na interligação da Rua
Goiás e Avenida Rosa
Garcia Ceciliano e passare-
la para pedestres sobre a via
férrea.

- Autoria dos Vereadores: Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz e
Roberto Genari

Nº157/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre os motivos
da retirada dos bancos de
concreto existentes no can-
teiro central da Avenida
Francisco Jalles, entre a
Ruas 6 e 8, se há respaldo
legal, se os patrocinadores
dos bancos foram consulta-
dos e onde os bancos reti-
rados serão colocados.

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

Nº158/2001 – Que requer do Executivo e
do Secretário de Saúde vá-
rias informações sobre o fun-
cionamento do Pronto So-
corro e sobre o não atendi-
mento a uma paciente que
procurou o referido órgão.

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

Nº160/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre a possibi-
lidade de disponibilizar um
local mais próximo e ade-
quado para depósito de en-
tulho removido pelos
carrinheiros.

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

Nº171/2001 – Que requer do Executivo in-
formações sobre  se é per-
mitida a prática de natação
no lago existente no Centro
de Lazer do Trabalhador de
Jales; Em caso positivo se
existe responsável pela guar-
da e segurança;  Em caso
negativo, se existem placas
de advertência indicando a
proibição do uso do referido
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lago e se a Prefeitura tem
algum projeto objetivando
colocá-lo em condições de
uso pela população.

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

Nº172/2001 – Que requer do Dirigente Re-
gional de Ensino de Jales,
Prof. João Luiz Sene, infor-
mações sobre quais são as
pessoas ocupantes de car-
gos públicos na Câmara
Municipal de Jales que são
parentes do servidor Roberto
Timpurim Berto.

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

MOÇÕES APRESENTADAS EM
CONJUNTO

Aplausos nº10/2001 – Ao Doutor Pery Pra-
do Neto, pela sua iniciativa
de inaugurar a Clínica de
Neurologia e Neurocirurgia.

- Autoria dos Vereadores: Claudir Aranda
da Silva e Jediel
Zacarias.

Aplausos nº011/2001 – Aos Diretores e
Funcionários dos Jornais:
Jornal de Jales, Folha
D´Oeste, Jornal A Tribuna e
A Folha, Órgãos de Impren-
sa editados em Jales, pelos
relevantes serviços presta-
dos ao nosso povo, notici-
ando com isenção e impar-
cialidade os fatos.

-Autoria dos Vereadores: Aracy de Olivei-
ra Murari Cardoso,
Claudir Aranda da Silva,
Flávio Prandi Franco,
Hilário Pupim, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Jediel Zacarias, José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Marcelo An-
tônio Berti Caparroz,
Rivelino Rodrigues,
Roberto Genari e Wilson
de Souza Negrão.

Pesar nº014/2001 – Pela falecimento do
Governador Mário Covas Fi-
lho.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal de Jales.

Aplausos nº19/2001 – Aos integrantes da
Comissão Organizadora da
32ª FACIP, Comissão

Organizadora da 41ª Festa
do Arroz, Comissão
Organizadora do Rodeio,
Comissão Organizadora da
Exposição de Gado, Comis-
são Organizadora da Feira
do Verde e a Comissão
Organizadora da Feira de
Arte Caseira, pelo trabalho
resultando no grande suces-
so obtido pela 32ª Feira Agrí-
cola, Comercial, Industrial e
Pecuária de Jales.

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

Repúdio nº24/2001 – Aos Senadores da
República Antônio Carlos
Magalhães (PFL-BA) e José
Roberto Arruda (sem parti-
do-DF), pela violação do pa-
inel do Senado, durante o
processo de cassação do
ex-senador Luiz Estevão e
também pelos depoimentos
prestados pelos senadores.

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

Aplausos nº028/2001 – À Igreja Adventista
do 7º Dia de Jales, pela
apresentação do Conjunto
de Cantores do Rei, realiza-
da  no dia 26 de maio de
2.001, na Câmara Municipal
de Jales.

- Autoria dos Vereadores: Prof. Jediel
Zacarias, Flávio Prandi
Prandi, Gilberto Alexan-
dre de Moraes e Profª
Aracy de Oliveira Murari
Cardozo.

Pesar nº033/2001 – Pelo falecimento de
Mirtes Busch Guerreiro
Bernardo.

- Autoria dos Vereadores com assento
à Câmara Municipal.

Aplausos nº34/2001 – Ao Excelentíssimo
Senhor Marcus Vinícius
Pratini de Moraes,
Digníssimo Ministro da Agri-
cultura, pela sua destacada
participação no lançamento
do Programa de
Revitalização da Fruticultu-
ra Regional, evento realiza-
do no dia 23 de junho de

2.001, em Jales.
- Autoria dos Vereadores: Eng. José

Eduardo Pinheiro
Candeo, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Irineu Rodrigues de Car-
valho, Jediel Zacarias,
Leomi Clóvis Nilsen Vio-
la, Marcelo Antônio Berti
Caparroz, Roberto Genari
e Wilson de Souza
Negrão.

Aplausos nº35/2001 – Ao Excelentíssimo
Senhor Aloysio Nunes
Ferreira Filho, Digníssimo
Ministro da Secretaria Ge-
ral da Presidência da Repú-
blica, pela sua destacada
participação no lançamento
do Programa de
Revitalização da Fruticultu-
ra Regional, evento realiza-
do no dia 23 de junho de
2.001, em Jales.

- Autoria dos Vereadores: Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Irineu Rodrigues de Car-
valho, Jediel Zacarias,
Leomi Clóvis Nilsen Vio-
la, Marcelo Antônio Berti
Caparroz, Roberto Genari
e Wilson de Souza
Negrão.

Pesar nº037/2001 – Pelo falecimento do
Eng. Edmo Mandarino.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

Pesar nº039/2001 – Pelo falecimento da
Srª Silvina Landim Candeo.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

Pesar nº40/2001 – Pelo falecimento da
Doutora Cyntia Damásio
Pereira.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

Pesar nº41/2001 – Pelo falecimento do Dr.
Francisco Xavier do Rego.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

Aplausos nº44/2001 – Aos organizadores
da 24ª Festa dos Motoristas
e Encontro de Caminhonei-
ros, à Rádio Assunção-AM,
à Rádio Regional-FM , à
Paróquia da Catedral e ao
Rotary Clube de Jales, pelo
êxito e brilhantismo do even-
to.

- Autoria dos Vereadores: Wilson de Sou-
za Negrão e Irineu
Rodrigues de Carvalho

Pesar nº45/2001 – Pelo falecimento de
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Hermínio Genari.
- Autoria dos Vereadores com assento à

Câmara Municipal.

Pesar nº046/2001 – Pelo falecimento da
Professora Edith Moreira
Ridolfo.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

Aplausos nº47/2001 – Ao Deputado Fede-
ral Júlio Semeghini, pela
belíssima e notável inclusão
do nome do Parlamentar no
DIAP, indicando os 100 prin-
cipais “cabeças”  do Con-
gresso Nacional 2001.

- Autoria dos Vereadores: Flávio Prandi
Franco, Irineu Rodrigues
de Carvalho, Hilário
Pupim, Rivelino
Rodrigues, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo Antônio
Berti Caparroz, Jediel
Zacarias, Wilson de Sou-
za Negrão e Leomi Cló-
vis Nilsen Viola.

Aplausos nº48/2001 – Ao Reverendíssimo
Senhor Dom Luis Demétrio
Valentini, Digníssimo Bispo
Diocesano de Jales, pela
sua destacada participação
na organização e realização
da 17ª Romaria Diocesana.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

Pesar nº052/2001 – Pelo falecimento de
Leonildo Bérgamo.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

Pesar nº055/2001 – Pelo falecimento de
Antônio Teixeira.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

Aplausos nº056/2001 – Aos Dirigentes e
Atletas de Jales que partici-
param dos Jogos Regionais
do Idoso, pela destacada
presença no referido certa-
me esportivo.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

Apoio nº058/2001 – À greve dos Servido-
res do Poder Judiciário.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

Congratulações nº059/2001 – Ao Lions
Clube de Jales, pela doação
de uma cadeira de rodas ao
Ambulatório Regional de
Reabilitação.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

Aplausos nº060/2001 – Ao Gerente e Fun-
cionários do Banco HSBC,
Agência de Jales e aos Di-
retores e Membros do Lions
Clube “Santo Hernandes
Argentina”, pelo êxito na or-
ganização e realização do
“Programa Criança Feliz”.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues e Marcelo An-
tônio Berti Caparroz e
subscrita pelos demais
Edis à Câmara Municipal.

Pesar nº061/2001 – Pelo falecimento do
Dr. José Carlos Guisso, Pre-
feito Municipal de Jales.

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

EMENDAS ÀS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2.002 APRESENTADAS EM

CONJUNTO

Aditiva nº34/2001 – Colocação de semáfo-
ro na Rua 4, esquina com a
Avenida Francisco Jalles.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº35/2001 – Construção de passa-
relas sobre a rodovia SP-
320, nos pontos necessári-
os.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº36/2001 – Construção de passa-
relas por sobre a via férrea,
para passagem de pedes-
tres.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº37/2001 – Aquisição de veículo
especial para transporte de
lixo hospitalar.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº38/2001 – Construção de novo
Terminal Rodoviário Urbano.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº39/2001 – Reforma e moderniza-
ção do Aeroporto Municipal.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº40/2001 – Construção de viaduto
sobre os trilhos da ferrovia
na Rua 8 ou na Rua 2.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº41/2001 – Aquisição de ônibus
especial dotado de condi-
ções adequadas de segu-
rança para uso no esporte,
comunidade e audiências.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº42/2001 – Estabelecimento de
lugar adequado para depo-
sitar lixo radioativo, baterias,
pilhas e lâmpadas fluores-
centes usadas, pesticidas e
produtos tóxicos.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº43/2001 – Construção de Centro
de Zoonoses.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº44/2001 – Construção do Mini
Ceasa.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº45/2001 – Fornecimento de mão-
de-obra a pessoas carentes
que já possuam material
para construção de casa.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº46/2001 – Construção de sala
para autópsia com câmara
fria.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº47/2001 – Aquisição de área para
instalação de almoxarifado.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão



—  46  —

Aditiva nº48/2001 – Conclusão da galeria
no Jardim Santo Expedito e
canalização do buracão do
Jardim  Oiti.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº49/2001 – Construção de Unida-
de para instalação de cen-
tro de hemodiálise.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº50/2001 – Adequação do Centro
de Lazer aos Bairros Jardim
São Francisco, Jardim do
Bosque e reforma do Cen-
tro Comunitário do Jardim
Paraíso.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº51/2001 – Utilização de estrutu-
ras de entidades religiosas
com projetos em andamen-
to, no nível da criança, jo-
vem e idoso e através da
educação com famílias da
zona rural.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº54/2001 – Construção de quadra
de esportes na E.M. Maria
Olímpia.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº55/2001 – Concessão de bolsas
de estudos para alunos ca-
rentes em cursos
profissionalizantes.

-Autoria dos Vereadores:Prof.Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
N.Viola  e Wilson de Sou-
za Negrão

Aditiva nº52/2001 – Pagamento de subsí-
dios dos Vereadores do
exercício 93/96.

- Autoria dos Vereadores: Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Claudir Aranda
da Silva, Profª Aracy de
Oliveira Murari Cardozo e
Rivelino Rodrigues.

Aditiva nº59/2001 – Concessão de ajuda
de custo ao esporte amador.

- Autoria dos Vereadores: Flávio Prandi

Franco e Rivelino
Rodrigues

EMENDAS AO PLANO
PLURIANUAL PARA O
PERIODO 2002/2005
APRESENTADAS EM

CONJUNTO

Aditiva nº087/2001 – Promoção de com-
pleta revisão no Plano Dire-
tor do Município, visando
adequá-lo à Lei nº10.257,
que criou o “Estatuto da Ci-
dade”.

- Autoria dos Vereadores: Gilberto Ale-
xandre de Moraes e
Roberto Genari

Aditiva nº088/2001 – Elaboração de docu-
mentos de acompanhamen-
to dos impactos das ações
governamentais junto à po-
pulação.

                                   - Promoção de
capacitação profissional dos
servidores municipais.

- Autoria dos Vereadores: Gilberto Ale-
xandre de Moraes e
Roberto Genari

Aditiva nº089/2001 – Criação de Programa
de Qualificação e
Requalificação Profissional
para trabalhadores rurais do
Município, através de parce-
rias com entidades públicas
e privadas.

- Destinação de recursos para um progra-
ma de incentivo ao
Agroturismo e à
Agroindústria.

- Autoria dos Vereadores: Gilberto Ale-
xandre de Moraes e
Roberto Genari

Aditiva nº90/2001 – Instalação efetiva de
um mini Ceasa.

    - Recuperação
e revitalização do comboio,
em parceria com a iniciativa
privada.

- Incentivo à produção de alimentos em
pequenas e médias proprie-
dades com o fornecimento
de mudas produzidas pelo
Município.

- Autoria dos Vereadores: Gilberto Ale-
xandre de Moraes e
Roberto Genari

Aditiva nº102/2001 – Organização de coo-
perativas em convênio com
entidades assistenciais e
religiosas interessadas em
dar ensinamentos a mulhe-
res, obtendo recursos para
serem repartidos entre elas,
nas vendas dos artigos fa-
bricados, tais como costu-

ra, bordado, artesanato, etc.
- Concessão de auxílios a casais caren-

tes.
- Concessão de bolsas de estudos para

alunos carentes, que este-
jam cursando   escolas
profissionalizantes.

- Celebração de convênios nos setores de
esporte, saúde, educação,
agricultura, cultura, lazer e
turismo, com entidades sem
fins lucrativos objetivando a
implantação de projetos de
promoção humana.

- Construção do terminal rodoviário nas pro-
ximidades da SP/320.

- Construção de passagem sob a via férrea
na Rua 8.

- Construção de passagem sobre a via fér-
rea no Jardim Pêgolo.

- Canalização do Córrego do Açude, entre
os bairros JACB e Arapuã.

- Realização de obras de prolongamento
da Avenida Francisco Jalles
ao Jardim do Bosque.

- Implantação de Agrovilas
- Implantação de incubadoras rurais
- Autoria dos Vereadores: Prof. Jediel

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

Aditiva nº124/2001 – Concessão de auxí-
lio financeiro ao Hospital do
Câncer, de Barretos.

- Concessão de auxílio financeiro ao Hos-
pital Bezerra de Menezes,
de São José do Rio Preto.

- Doação de terreno à Associação dos
Moradores do Jd. São
Gabriel.

- Doação de terreno à Associação dos
Moradores do Parque das
Flores.

- Doação de terreno à Associação dos
Moradores da Vila Talma.

- Implementação do Programa Bolsa Es-
cola.

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

EMENDAS AO ORÇAMENTO
PARA O EXERCÍCIO DE 2.002

APRESENTADAS EM
CONJUNTO

Modificativa nº125/2001 – Redução para o
limite de 10% (dez por cen-
to) do orçamento da despe-
sa para a abertura de crédi-
tos adicionais suplementa-
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res.
- Autoria dos Vereadores: Gilberto Ale-

xandre de Moraes,
Roberto Genari, Rivelino
Rodrigues e Profª Aracy
de Oliveira Murari
Cardozo.

Aditiva nº128/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária para a
aquisição de duas ambulân-
cias.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues, Prof ª Aracy
de Oliveira Murari
Cardozo, Gilberto Ale-
xandre de Moraes e
Roberto Genari.

Modificativa nº129/2001 – Aumento da do-
tação orçamentária para a
execução de obras comple-
mentares no Centro de
Lazer.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues, Gilberto Ale-
xandre de Moraes e
Roberto Genari.

Modificativa nº130/2001 – Aumento da do-
tação orçamentária destina-
da a encargos com incenti-
vo a estudantes.

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

Aditiva nº131/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária à APADA
– Associação de Pais e
Amigos dos Deficientes da
Audição de Jales.

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

Aditiva nº132/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária ao Lar
Transitório São Francisco de
Assis.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues e Marcelo An-
tônio Berti Caparroz.

Aditiva nº133/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária à APAFUJ
– Associação dos Amigos
do Futebol de Salão de
Jales.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues e Marcelo An-
tônio Berti Caparroz.

Aditiva nº134/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária para a cri-
ação, instalação e manuten-
ção do Centro de Zoonoses.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues e Hilário
Pupim.

Aditiva nº135/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária para a
aquisição de veículo para o
Conselho Tutelar dos Direi-
tos da Criança e Adolescen-
tes.

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues, Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz e Profª
Aracy de Oliveira Murari
Cardozo.

Aditiva nº154/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária para a
aquisição de aparelho de
ultra-som.

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

Aditiva nº155/2001 – Destinação de dota-
ção orçamentária para a
aquisição de aparelhos de
hemodiálise.

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

PROJETOS APRESENTADOS
EM CONJUNTO

P.L. nº058/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº59/2001
Lei nº2.612/2001

- Autoria dos Vereadores: Rivelino
Rodrigues e Hilário
Pupim

P.L. nº063/2001 – Que dá denominação a
logradouro público.
Autógrafo nº62/2001
Lei nº2.614/2001

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

P.L. nº066/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº65/2001
Lei nº2.616/2001

- Autoria dos Vereadores: Leomi Clóvis
Nilsen Viola e Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo

P.L. nº067/2001 – Que denomina Praça
Pública e dá outras provi-
dências.

     Autógrafo
nº63/2001Lei nº2.615/2001

- Autoria dos Vereadores: Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Marcelo Antônio Berti
Caparroz e Wilson de
Souza Negrão.

P.L. nº069/2001 – Que cria zona especial
de estacionamento.
Autógrafo nº74/2001

- Autoria dos Vereadores: Hilário Pupim
e Flávio Prandi Franco

P.L. nº070/2001 – Que dá denominação a
via pública.
Autógrafo nº67/2001
Lei nº2.618/2001

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

P.L. nº077/2001 – Que declara de utilidade
pública a Associação dos
Moradores do Jardim São
Gabriel.
Autógrafo nº76/2001
Lei nº2.629/2001

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

P.D.Legislativo nº02/2001 – Que concede
a Medalha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Dr. João
Aguera, Delegado
Seccional de Polícia de
Jales.
Decreto Legislativo nº140/
2001

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

P.D.Legislativo nº03/2001 – Que concede
a Medalha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Luiz
Furlanetto.
Decreto Legislativo nº141/
2001

- Autoria dos Vereadores com assento à
Câmara Municipal.

P.D.Legislativo nº05/2001 – Que outorga
Título de Cidadão Jalesense
ao Excelentíssimo Senhor
Doutor Fábio de Salles
Meirelles, Presidente da
FAESP e Sebrae.
Decreto Legislativo nº142/
2001

- Autoria dos Vereadores: Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Rivelino
Rodrigues, Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz, Jediel
Zacarias, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Claudir Aranda da Silva,
Irineu Rodrigues de Car-
valho, Wilson de Souza
Negrão, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Roberto
Genari e Gilberto Alexan-
dre de Moraes.

P.D.Legislativo nº06/2001 – Que concede
a Medalha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Profes-
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sor Doutor Renato Santos
de Oliveira Filho.
Decreto Legislativo nº143/
2001

- Autoria dos Vereadores: Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Irineu Rodrigues de Car-
valho, Wilson de Souza
Negrão, Claudir Aranda
da Silva e subscrito pelos
demais Vereadores com
assento à Câmara Munici-
pal.

P.D.Legislativo nº08/2001 – Que concede
a Medalha XV de Abril à
Ilustríssima Senhora
Aparecida Burigote Gomes.
Decreto Legislativo nº144/
2001

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

P.D.Legislativo nº09/2001 – Que outorga
Título de Cidadão Jalesense
ao Ilustríssimo Senhor Dr.
Wanderley Garcia.
Decreto Legislativo nº145/
2001

- Autoria dos Vereadores: Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Marcelo Antônio Berti
Caparroz, Claudir Aranda
da Silva, Wilson de Sou-
za Negrão, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Jediel Zacarias, Rivelino
Rodrigues, Gilberto Ale-
xandre de Moraes,
Roberto Genari e Leomi
Clóvis Nilsen Viola.

P.D. Legislativo nº011/2001 – Que conce-
de a Medalha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Dirceu
Dan.
Decreto Legislativo nº147/
2001

- Autoria dos Vereadores: Roberto Genari,
Irineu Rodrigues de Car-
valho, Prof. Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Profª Aracy
de Oliveira Murari
Cardozo, Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz,
Rivelino Rodrigues, Gil-
berto Alexandre de
Moraes, Wilson de Souza
Negrão e Hilário Pupim.

P.D. Legislativo nº012/2001 – Que outorga

Título de Cidadão Jalesense
ao Ilustríssimo Senhor
Deonel Rosa Júnior.
Decreto Legislativo nº148/
2001

- Autoria dos Vereadores: Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Rivelino
Rodrigues, Claudir
Aranda da Silva, Flávio
Prandi Franco, Jediel
Zacarias, Roberto Genari,
Irineu Rodrigues de Car-
valho, Hilário Pupim,
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Leomi
Clóvis Nilsen Viola, Wil-
son de Souza Negrão e
Marcelo Antônio Berti
Caparroz.

P.D.Legislativo nº013/2001 – Que conce-
de a Medalha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Euler
Coelho Marques.
Decreto Legislativo nº149/
2001

- Autoria dos Vereadores: Roberto Genari,
Rivelino Rodrigues,
Hilário Pupim, Gilberto
Alexandre de Moraes,
Leomi Clóvis Nilsen Vio-
la, Wilson de Souza
Negrão, Marcelo Antônio
Berti Caparroz, Jediel
Zacarias, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Flávio Prandi
Franco e Irineu Rodrigues
de Carvalho.

P. Resolução nº05/2001 – Que dispõe so-
bre a supressão do voto se-
creto.

Resolução nº06/2001
- Autoria dos Vereadores: Profª Aracy de

Oliveira Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Roberto Genari,
Rivelino Rodrigues, Eng.
José Eduardo Pinheiro
Candeo, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Marcelo Antônio Berti
Caparroz e Leomi Clóvis
Nilsen Viola.

P. Resolução nº06/2001 – Que dispõe so-
bre a duração máxima do
Expediente e o Tempo de
Uso da Palavra. - Arquiva-
do

- Autoria dos Vereadores: Hilário Pupim
e Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo

P.Resolução nº07/2001 – Que revoga a
Resolução nº05/97, de 02 de
setembro de 1.997.

Resolução nº04/2001

- Autoria dos Vereadores: Flávio Prandi
Franco, Rivelino
Rodrigues, Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz,
Roberto Genari, Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
Claudir Aranda da Silva,
Eng. José Eduardo Pi-
nheiro Candeo, Leomi
Clóvis Nilsen Viola, Wil-
son de Souza Negrão,
Gilberto Alexandre de
Moraes e Irineu
Rodrigues de Carvalho.

P.Resolução nº08/2001 – Que dispõe so-
bre a duração máxima do
Expediente e o Tempo de
Uso da Palavra.
Resolução nº05/2001

Autoria dos Vereadores: Flávio Prandi
Franco, Rivelino
Rodrigues, Marcelo Antô-
nio Berti Caparroz,
Roberto Genari, Aracy de
Oliveira Murari Cardozo,
Claudir Aranda da Silva,
Eng. José Eduardo Pi-
nheiro Candeo, Leomi
Clóvis Nilsen Viola, Wil-
son de Souza Negrão e
Irineu Rodrigues de Car-
valho.

P. de Emenda à Lei Orgânica nº01/2001
– Que dá nova redação
ao parágrafo 1º do Artigo
13; à alínea “b” do inciso
VIII do Artigo 23 e cria o
parágrafo 4º ao Artigo 32
da Lei Orgânica do
Município, suprimindo o
voto secreto nos casos
de cassação de
mandatos, eleição da
Mesa e concessão de
medalhas e honrarias.

Emenda à Lei Orgânica nº10/2001

- Autoria dos Vereadores: Profª Aracy
de Oliveira Murari
Cardozo, Gilberto
Alexandre de Moraes,
Eng. José Eduardo
Pinheiro Candeo,
Rivelino Rodrigues,
Marcelo Antônio Berti
Caparroz, Hilário
Pupim, Roberto
Genari, Flávio Prandi
Franco e Leomi Clóvis
Nilsen Viola.

P. de Emenda à Lei Orgânica nº02/2001 –
Que altera a redação do
Parágrafo 1º do Artigo 20 da
Lei Orgânica do Município
de Jales. – Retirada de
Pauta

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

PROJETOS ORIUNDOS DO
PODER EXECUTIVO
PROJETOS DE LEI

APROVADOS

P.L. nº02/2001 - Que altera a redação do
Artigo 1º da Lei nº2.464/98,
de 15 de dezembro de
1.998.
Autógrafo nº04/2001
Lei nº2.562/2001

P.L. nº03/2001 – Que altera a redação do
inciso V, do Artigo 1º da Lei
nº2.543, de 29 de agosto de
2000.
Autógrafo nº02/2001
Lei nº2.560/2001

P.L. nº05/2001 – Que autoriza a Prefeitura
Municipal a participar do
Consórcio Intermunicipal
para Conservação e Manu-
tenção de Vias Públicas.
Autógrafo nº03/2001
Lei nº2.561/2001

P.L. nº06/2001 – Que autoriza a celebra-
ção de convênio com a Casa
da Criança de Jales.
Autógrafo nº07/2001
Lei nº2.566/2001

P.L. nº07/2001 – Que regulamenta o dis-
posto no Parágrafo 3º do
Artigo 100 da Constituição
Federal, definindo obriga-
ções de pequeno valor para
o Município de Jales.
Autógrafo nº05/2001
Lei nº2.563/2001

P.L. nº08/2001 – Que autoriza cobrança
proporcional da Taxa de Ser-
viços Urbanos relativa à Lim-
peza Pública.
Autógrafo nº10/2001
Lei nº2.567/2001

P.L. nº09/2001 – Que autoriza abertura de
crédito adicional especial
para elaboração do Projeto
de engenharia do contorno
ferroviário da cidade de Jales
e dá outras providências.
Autógrafo nº08/2001
Lei nº2.565/2001

P.L. nº10/2001 – Que autoriza firmar con-
vênio ou contrato com o
Banco do Brasil S/A

objetivando a ocupação pela
Prefeitura Municipal do pa-
vimento superior do prédio
da agência de Jales de refe-
rido estabelecimento bancá-
rio e dá outras providências.
Autógrafo nº06/2001
Lei nº2.564/2001

P.L. nº11/2001 – Que cria o Conselho de
Alimentação Escolar do
Município de Jales, localiza-
do no Estado de São Paulo
e dá outras providências.
Autógrafo nº11/2001
Lei nº2.568/2001

P.L. nº12/2001 – Que altera o Artigo 2º da
Lei nº2.378/97, de 30/06/97,
que dispõe sobre o Conse-
lho Municipal de Acompa-
nhamento e Controle Social
do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e Valorização
do Magistério.
Autógrafo nº12/2001
Lei nº2.569/2001

P.L. nº13/2001 – Que denomina Bosque
Municipal “Lídia Martins Bar-
bosa”.
Autógrafo nº14/2001
Lei nº2.570/2001

P.L. nº16/2001 – Que autoriza locação de
imóvel para instalação de
“incubadora industrial”.
Autógrafo nº21/2001
Lei nº2.577/2001

P.L. nº17/2001 – Que altera o Artigo 6º da
Lei nº2.267/95 e acrescen-
ta parágrafo 3º.
Autógrafo nº17/2001
Lei nº2.573/2001

P.L. nº19/2001 – Que institui o Programa
de Garantia de Renda Míni-
ma associado a ações só-
cio-educativas e determina
outras providências.
Autógrafo nº20/2001
Lei nº2.576/2001

P.L. nº20/2001 – Que dispõe sobre autori-
zação de abertura de crédi-
to adicional suplementar e
dá outras providências.
Autógrafo nº18/2001
Lei nº2.574/2001

P.L. nº25/2001 – Que denomina Conjunto
Habitacional.
Autógrafo nº25/2001
Lei nº2.578/2001

P.L. nº26/2001 – Que autoriza o Poder
Executivo celebrar convênio
com a Associação Comuni-
tária de Iniciação Esportiva
JACB – ACIE.
Autógrafo nº26/2001
Lei nº2.582/2001

P.L. nº27/2001 – Que acrescenta o Pará-
grafo Único ao Artigo 1º da
Lei nº2.485, de 05 de maio
de 1.999.

Autógrafo nº27/2001
Lei nº2.583/2001

P.L. nº28/2001 – Que dispõe sobre as di-
retrizes orçamentárias para
o exercício de 2002 e dá
outras providências.
Autógrafo nº43/2001
Lei nº2.595/2001

P.L. nº31/2001 – Que dispõe sobre abertu-
ra de crédito adicional espe-
cial.
Autógrafo nº30/2001
Lei nº2.586/2001

P.L. nº32/2001 – Que autoriza o Poder
Executivo a celebrar convê-
nio com entidades sem fins
lucrativos, objetivando im-
plantação do Programa Saú-
de da Família – PSF e/ou
do Programa de Agente Co-
munitário de Saúde – PACS.
Autógrafo nº31/2001
Lei nº2.585/2001

P.L. nº33/2001 – Que autoriza abertura de
crédito adicional suplemen-
tar.
Autógrafo nº35/2001
Lei nº2.593/2001

P.L. nº34/2001 – Que autoriza abertura de
crédito adicional especial
para implantação e moder-
nização de espaços cultu-
rais/implantação de centro
cultural.
Autógrafo nº32/2001
Lei nº2.587/2001

P.L. nº35/2001 – Que dispõe sobre a
suplementação de dotação
orçamentária.
Autógrafo nº33/2001
Lei nº2.588/2001

P.L. nº36/2001 – Que autoriza o Município
de Jales a integrar o Con-
sórcio Intermunicipal de
Saúde da Região de Jales e
dá outras providências.
Autógrafo nº38/2001
Lei nº2.594/2001

P.L. nº37/2001 – Que autoriza a celebra-
ção de convênio com o Es-
tado para municipalização
da gestão das ações e ser-
viços de assistência social
e dá outras providências.
Autógrafo nº34/2001
Lei nº2.589/2001

P.L. nº38/2001 – Que altera a Lei nº2208/
94, de 23/11/94, fazendo in-
cluso campo agro-industrial.
Autógrafo nº36/2001
Lei nº2.591/2001

P.L. nº39/2001 – Que autoriza doação de
terreno à Indústria e Comér-
cio de Carnes Grandes La-
gos Ltda, para implantação
de indústria.
Autógrafo nº42/2001
Lei nº2.596/2001

P.L. nº40/2001 – Que cria a Ouvidoria Ge-
ral do Município de Jales e



—  50  —

dá outras providências.
Autógrafo nº39/2001
Lei nº2.590/2001

P.L. nº41/2001 – Que altera a Lei nº2.401/
97, de 30/10/97.
Autógrafo nº37/2001
Lei nº2.592/2001

P.L. nº42/2001 – Que autoriza abertura de
crédito adicional.
Autógrafo nº44/2001
Lei nº2.597/2001

P.L. nº43/2001 – Que autoriza o Poder
Executivo a receber em
comodato, prédio da Asso-
ciação dos Moradores do
Conjunto Habitacional Ro-
que Viola.
Autógrafo nº45/2001
Lei nº2.598/2001

P.L. nº44/2001 – Que autoriza o Poder
Executivo celebrar convênio
com a Associação de Apoio
à Criança e ao Adolescente
de Jales – AACAJ.
Autógrafo nº46/2001
Lei nº2.599/2001

P.L. nº45/2001 – Que autoriza abertura de
crédito adicional suplemen-
tar.
Autógrafo nº47/2001
Lei nº2.600/2001

P.L. nº46/2001 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar convênio
com o “Lar Transitório São
Francisco de Assis”.
Autógrafo nº48/2001
Lei nº2.602/2001

P.L. nº48/2001 – Que cria o Conselho Mu-
nicipal de Saúde.
Autógrafo nº51/2001
Lei nº2.604/2001

P.L. nº49/2001 – Que altera a redação da
alínea “b” da Lei nº2.453/98.
Autógrafo nº49/2001
Lei nº2.601/2001

P.L. nº50/2001 – Que dispõe sobre a aber-
tura de crédito adicional su-
plementar.
Autógrafo nº50/2001
Lei nº2.603/2001

P.L. nº52/2001 – Que dispõe sobre o uso
de vias públicas, espaço
aéreo e do subsolo para im-
plantação e passagem de
dutos, infra-estrutura, linhas
e similares destinados à
prestação de serviços públi-
cos ou de utilidade pública.
Autógrafo nº60/2001
Lei nº2.611/2001

P.L. nº53/2001 – Que dispõe sobre o Pla-
no Plurianual para o período
de 2002 a 2005.
Autógrafo nº86/2001
Lei nº2.632/2001

P.L. nº54/2001 – Que autoriza abertura de
crédito adicional suplemen-
tar.
Autógrafo nº54/2001

Lei nº2.606/2001
P.L. nº55/2001 – Que altera a redação do

Artigo 2º da Lei nº2.151, de
15 de dezembro de 1.993.
Autógrafo nº56/2001
Lei nº2.608/2001

P.L. nº56/2001 – Que autoriza o Poder
Executivo a celebrar convê-
nio com o Ministério da Jus-
tiça, através do Departamen-
to de Polícia Federal – Su-
perintendência Regional em
São Paulo, objetivando a ins-
talação e manutenção de
uma Delegacia de Polícia
Federal em Jales.
Autógrafo nº55/2001
Lei nº2.607/2001

P.L. nº57/2001 – Que autoriza celebração
de convênio com o Ministé-
rio da Previdência e Assis-
tência Social – Secretaria de
Estado de Assistência So-
cial, a abertura de crédito
adicional especial e a sub-
vencionar recursos financei-
ros à APAE de Jales.
Autógrafo nº57/2001
Lei nº2.609/2001

P.L. nº59/2001 – Que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jales a doar
rede de energia elétrica e ilu-
minação pública e dá outras
providências.
Autógrafo nº77/2001
Lei nº2.626/2001

P.L. nº60/2001 – Que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jales a rece-
ber, mediante repasse efe-
tuado pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, recursos
financeiros a fundo perdido.
Autógrafo nº58/2001
Lei nº2.610/2001

P.L. nº61/2001 – Que estima a receita e
fixa a despesa do Município
de Jales para o exercício de
2002.
Autógrafo nº87/2001
Lei nº2.634/2001

P.L. nº64/2001 – Que dispõe sobre a aber-
tura de crédito adicional su-
plementar.
Autógrafo nº61/2001
Lei nº2.613/2001

P.L. nº74/2001 – Que inclui na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias pro-
gramas que especifica.
Autógrafo nº71/2001
Lei nº2.619/2001

P.L. nº75/2001 – Que autoriza permuta de
áreas.
Autógrafo nº78/2001
Lei nº2.628/2001

P.L. nº76/2001 – Que dispõe sobre a aber-
tura de crédito adicional su-
plementar.
Autógrafo nº72/2001
Lei nº2.620/2001

P.L. nº78/2001 – 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 nº73/2001
Lei nº2.622/2001

P.L. nº79/2001 – Que autoriza a doação
de materiais inservíveis.
Autógrafo nº81/2001
Lei nº2.631/2001

P.L. nº81/2001 – Que abre crédito adicio-
nal suplementar.
Autógrafo nº79/2001
Lei nº2.625/2001

P.L. nº83/2001 – Que autoriza a celebra-
ção de convênio com o Go-
verno do Estado de São
Paulo – Casa Militar –
Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil.
Autógrafo nº80/2001
Lei nº2.627/2001

P.L. nº85/2001 – Que autoriza convênio
com a Secretaria de Esta-
do da Juventude, Esporte e
Lazer.
Autógrafo nº88/2001
Lei nº2.633/2001

EM TRAMITAÇÃO

P.L. nº80/2001 – Que institui a Fundação
Municipal de Serviços Edu-
cacionais Sociais e Comu-
nitários de Jales –
FUMSESC e dá outras pro-
vidências

DEVOLVIDOS AO EXECUTIVO

P.L. nº01/2001 – Que concede remissão
de juros e multas moratória
a contribuintes em atraso.

P.L. nº04/2001 – Que acrescenta um pará-
grafo único ao Artigo 2º da
Lei Municipal nº2.238/95.

P.L. nº21/2001 – Que autoriza o Poder
Executivo Municipal a cele-
brar Convênio com o Esta-
do de São Paulo, por inter-
médio da Secretaria da Edu-
cação, objetivando a implan-
tação e o desenvolvimento
de Programa da Área da
Educação.

P.L. nº47/2001 – Que autoriza a venda de
materiais inservíveis.

P.L. nº68/2001 – Que autoriza a venda de
materiais inservíveis.

P.L. nº82/2001 – Que concede renda men-
sal complementar à Senho-
ra Isabel Aparecida Minto
Guisso.

P.L. nº84/2001 – Que autoriza conceder
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apoio financeiro a estudan-
tes.

PROJETOS DE LEI
COMPLEMENTAR

APROVADOS

P.L.C. nº01/2001 – Que concede anistia
de multa e remissão de ju-
ros moratórios a contribuin-
tes em débito com a Fazen-
da Pública Municipal de
Jales.
Autógrafo nº01/2001
Lei Complementar nº082/
2001

P.L.C. nº02/2001 – Que altera o Artigo 1º
da Lei Complementar nº082,
de 16 de janeiro de 2001.
Autógrafo nº09/2001
Lei Complementar nº083/
2001

P.L.C. nº03/2001 – Que dá nova redação
aos Artigos 242 e 243 do
Código Tributário Municipal.
Autógrafo nº13/2001
Lei Complementar nº084/
2001

P.L.C. nº05/2001 – Que reinstitui a Unida-
de Fiscal Municipal – UFM.
Autógrafo nº40/2001
Lei Complementar nº087/
2001

P.L.C. nº07/2001 – Que cria cargo isolado
na estrutura administrativa
do Município de Jales.
Autógrafo nº41/2001
Lei Complementar nº086/
2001

P.L.C. nº08/2001 – Que redenominam car-
gos de Merendeira em Au-
xiliar de Serviços Educacio-
nais.
Autógrafo nº64/2001
Lei Complementar nº089/
2001

P.L.C. nº09/2001 – Que autoriza
parcelamentos e
reparcelamentos de contri-
buições previdenciárias.
Autógrafo nº53/2001
Lei Complementar nº088/
2001

P.L.C. nº10/2001 – Que altera Tabelas Ane-
xas ao Código Tributário
Municipal.
Autógrafo nº84/2001
Lei Complementar nº092/
2001

P.L.C. nº11/2001 – Que cria a Secretaria
de Desenvolvimento e Pro-
moção Social e dá outras
providências.
Autógrafo nº82/2001
Lei Complementar nº090/
2001

P.L.C. nº12/2001 – Que altera a cobrança
do Imposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza –
ISSQN.

Autógrafo nº83/2001
Lei Complementar nº091/
2001

P.L.C. nº013/2001 – Que altera a Planta
Genérica de Valores, Ane-
xo ao Código Tributário Mu-
nicipal – Lei nº1335/83, de
30 de setembro de 1.983 e
a Lei nº2.219/94, de 22 de
dezembro de 1.994.
Autógrafo nº85/2001
Lei Complementar nº093/
2001

DEVOLVIDO AO PODER
EXECUTIVO

P.L.C. Nº06/2001 – Que altera o Artigo 214
da Lei Complementar Muni-
cipal nº16, de 31 de maio de
1993.

PROJETOS DE AUTORIA DO
PODER LEGISLATIVO

PROJETOS DE LEI

APROVADOS

P.L. nº14/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº15/2001
Lei nº2.571/2001

P.L. nº15/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº16/2001
Lei nº2.572/2001

P.L. nº18/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº19/2001
Lei nº2.575/2001

P.L. nº22/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº22/2001
Lei nº2.579/2001

P.L. nº23/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº23/2001
Lei nº2.580/2001

P.L. nº24/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº24/2001
Lei nº2.581/2001

P.L. nº29/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº29/2001
Lei nº2.584/2001

P.L. nº51/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº52/2001
Lei nº2.605/2001

P.L. nº58/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº59/2001
Lei nº2.612/2001

P.L. nº62/2001 – Que dispõe sobre a proi-
bição da apologia ao consu-

mo de álcool e drogas em
eventos cívicos.
Autógrafo nº68/2001
Lei nº2.623/2001

P.L. nº63/2001 – Que dá denominação a
logradouro público.
Autógrafo nº62/2001
Lei nº2.614/2001

P.L. nº65/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº66/2001
Lei nº2.617/2001

P.L. nº66/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº65/2001
Lei nº2.616/2001

P.L. nº67/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº63/2001
Lei nº2.615/2001

P.L. nº69/2001 – Que cria zona especial
de estacionamento.
Autógrafo nº74/2001.

P.L. nº70/2001 – Que dá denominação a
via pública.
Autógrafo nº67/2001
Lei nº2.618/2001

P.L. nº71/2001 – Que dispõe sobre farmá-
cias e drogarias, obrigando-
as a afixar em local visível
ao público o nome do farma-
cêutico responsável.
Autógrafo nº69/2001
Lei nº2.624/2001

P.L. nº72/2001 – Que dá denominação a
via pública.
Autógrafo nº70/2001
Lei nº2.621/2001

P.L. nº73/2001 – Que denomina via públi-
ca e dá outras providências.
Autógrafo nº75/2001
Lei nº2.630/2001

P.L. nº77/2001 – Que declara de utilidade
pública a Associação dos
Moradores do Jardim São
Gabriel.
Autógrafo nº76/2001
Lei nº2.629/2001

ARQUIVADO

P.L. nº030/2001 – Que dá nova denomina-
ção a bairro.

PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR

APROVADO

P.L.C. nº04/2001 – Que fixa remuneração
de ocupantes em cargos
em comissão da Câmara
Municipal de Jales e dá ou-
tras providências.
Autógrafo nº28/2001
Lei Complementar nº85/
2001
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PROJETOS DE DECRETO-
LEGISLATIVO

APROVADOS

P.D.L. nº01/2001 – Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Excelentíssimo Senhor Dr.
Aloysio Nunes Ferreira Fi-
lho, Ministro Chefe da Se-
cretaria Geral da Presidên-
cia da República.
Decreto Legislativo nº139/
2001

P.D.L. nº02/2001 – Que concede a Meda-
lha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Dr. João
Aguera, Delegado
Seccional de Polícia de
Jales.
Decreto Legislativo nº140/
2001

P.D.L. nº03/2001 – Que concede a Meda-
lha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Luiz
Furlanetto.
Decreto Legislativo nº141/
2001

P.D.L. nº05/2001 – Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Excelentíssimo Senhor Dr.
Fábio de Salles Meirelles,
Presidente da FAESP e do
Sebrae.
Decreto Legislativo nº142/
2001

P.D.L. nº06/2001 – Que concede a Meda-
lha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Profes-
sor Doutor Renato Santos
de Oliveira Filho.
Decreto Legislativo nº143/
2001

P.D.L. nº08/2001 – Que concede a Meda-
lha XV de Abril à Ilustríssima
Senhora Aparecida Burigote
Gomes.
Decreto Legislativo nº144/
2001

P.D.L. nº09/2001 – Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Ilustríssimo Senhor Dr.
Wanderley Garcia.
Decreto Legislativo nº145/
2001

P.D.L. nº10/2001 – Que autoriza o Prefeito
Municipal a licenciar-se do
cargo.
Decreto Legislativo nº146/
2001

P.D.L. nº11/2001 – Que concede a Meda-
lha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Dirceu
Dan.
Decreto Legislativo nº147/
2001

P.D.L. nº12/2001 – Que outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Ilustríssimo Senhor Deonel
Rosa Júnior, Diretor Propri-

etário do Jornal de Jales.
Decreto Legislativo nº148/
2001

P.D.L. nº13/2001 – Que concede a Meda-
lha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Euler
Coelho Marques.
Decreto Legislativo nº149/
2001

DEVOLVIDOS AOS AUTORES

P.D.L. nº04/2001 – Que concede a Meda-
lha XV de Abril à Senhora
Aparecida Burigote Gomes.

P.D.L. nº07/2001 – Que concede a Meda-
lha XV de Abril ao
Ilustríssimo Senhor Dirceu
Dan.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

APROVADOS

P.R. nº01/2001 – Que autoriza a celebra-
ção de convênio com a Casa
da Criança de Jales.
Resolução nº01/2001

P.R. nº02/2001 – Que dispõe sobre a
extinção de cargo em co-
missão da Câmara Munici-
pal de Jales.
Resolução nº02/2001

P.R. nº03/2001 – Que dispõe sobre a cria-
ção de cargo em comissão
para a Câmara Municipal de
Jales e dá outras providên-
cias.
Resolução nº03/2001

P.R. nº05/2001 – Que dispõe sobre a su-
pressão do voto secreto.
Resolução nº06/2001

P.R. nº07/2001 – Que revoga a Resolução
nº05/97, de 02 de setembro
de 1.997.
Resolução nº04/2001

P.R. nº08/2001 – Que dispõe sobre a dura-
ção máxima do Expediente
e o Tempo de Uso da Pala-
vra.
Resolução nº05/2001

P.R. nº09/2001 – Que dispõe sobre o Có-
digo de Ética dos Vereado-
res e dá outras providênci-
as.
Resolução nº07/2001

ARQUIVADO

P.R. nº06/2001 – Que dispõe sobre a dura-
ção máxima do Expediente
e o Tempo de Uso da Pala-
vra.

RETIRADO DE PAUTA

P.R. nº04/2001 – Que altera a redação do
Parágrafo 2º do Artigo 185
do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Jales.

PROPOSTAS DE EMENDA À LEI
ORGÂNICA � LEGISLATIVO

APROVADA

P. de Emenda à Lei Orgânica nº01/2001 –
Que dá nova redação ao
parágrafo 1º do Artigo 13; à
alínea “b” do inciso VIII do
Artigo 23 e cria o parágrafo
4º ao Artigo 32 da Lei Orgâ-
nica do Município, suprimin-
do o voto secreto nos casos
de cassação de mandatos,
eleição da Mesa e conces-
são de medalhas e honrari-
as.
Emenda à Lei Orgânica
nº10/2001

RETIRADAS DE PAUTA

P. de Emenda à Lei Orgânica nº02/2001 –
Que altera a redação do
Parágrafo 1º do Artigo 20 da
Lei Orgânica do Município
de Jales.

P. de Emenda à Lei Orgânica nº03/2001 –
Que assegura renda mensal
complementar aos depen-
dentes econômicos do Pre-
feito, Vice-Prefeito ou Vere-
ador que falecer ou perder
as condições físicas de tra-
balho no exercício do res-
pectivo mandato ou em ra-
zão dele.
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BALANCETES DA RECEITA E DESPESA DO PODER EXECUTIVO

Mês Entrada Processo
Janeiro 20/02/2001 nº 11/2001
Fevereiro 26/03/2001 nº 23/2001
Março 25/04/2001 nº 38/2001
Abril 21/05/2001 nº 49/2001
Maio 20/06/2001 nº 60/2001
Junho 23/07/2001 nº 70/2001
Julho 14/08/2001 nº 81/2001
Agosto 12/09/2001 nº 95/2001
Setembro 09/10/2001 nº106/2001
Outubro 13/11/2001 nº122/2001
Novembro 11/12/2001 nº133/2001

RECEITA

I - Orçamentária
Receitas Correntes

Duodécimo 798.673,14 798.673,14

Totais.............................................................. 798.673,14

II - Extraorçamentária
Resto a Pagar Proc-2001 0,00
Resto a Pg Não Proc-2001 0,00
Depósitos de Diversas Orig 78.377,44

Totais.............................................................. 78.377,44

Saldo do Ano Anterior

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

TOTAL GERAL ............................................. 877.050,58

DESPESA

I - Orçamentária
Despesa por Funções

Legislativa 798.342,01

Totais.............................................................. 798.342,01

II - Extraorçamentária

Depósitos de Diversas Orig 78.084,57

Totais.............................................................. 78.084,57

Saldo Para o Ano Seguinte

Disponível
Caixa 0,00
Bancos - C/Movimento 624,00
Totais.............................................................. 624,00

TOTAL GERAL ............................................. 877.050,58

Eng. José Eduardo Pinheiro Candeo
Presidente

Luiz Antônio Abra
CRC1SP 132.628/0-0

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2001 – Anexo 13 da Lei nº4.320/64


