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MENSAGEM DOS PRESIDENTES

Ao encerrarmos o ano Legislativo de 2003, temos a certeza do dever
cumprido. Este Relatório das atividades da Câmara Municipal é a nossa
prestação de contas junto à população de Jales.

Sabemos que muitas vezes não conseguimos agradar a todos. As
decisões que temos que tomar em algum momento vão contra os princípios
ou até mesmo o interesse de uma determinada classe. Porém, a presidência
desta Casa de Leis sempre priorizou Projetos de cunho social que beneficiaram
a população mais carente.

Em 2003, a presidência desta Câmara Municipal por diversas vezes
alternou o comando da mesa que dirigiu os trabalhos entre Hilário Pupim, Flávio
Prandi Franco e Irineu de Carvalho, em razão do afastamento do Prefeito José
Antônio Caparroz que, por motivos de saúde, passou a responsabilidade de
governar Jales para as mãos do Senhor Hilário Pupim.

Apesar das alternações no comando da Presidência da Câmara, tivemos
a colaboração maciça dos Nobres Vereadores que souberam entender o
processo de sucessão e cada qual com sua ideologia política deu sua parcela
de colaboração para que os trabalhos da Casa não fossem prejudicados.

Ao final, reafirmamos nosso compromisso de trabalhar por Jales, pelos
menos favorecidos.

Agradecemos primeiramente a Deus;  à nossa família, porque souberam
suportar nossa ausência; e aos amigos que nos deram o suporte político
necessário para que pudéssemos continuar nosso trabalho frente à política

jalesense.

Hilário Pupim
- Presidente -

- 01/01 a 17/03 -
- 14/12 a 31/12 -

Flávio Prandi Franco
- Presidente -

- 18/03 a 20/03 -

Irineu de Carvalho
- Presidente -

- 21/03 a 13/12 -
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RELATÓRIO ANUAL DE 2.003

 - Constituição da Mesa do exercício de 2.003.

Presidente: Hilário Pupim (Prefeito Municipal de 18/03 a 13/12/2003)
Vice-Presidente: Flávio Prandi Franco (Presidente da Câmara Municipal de 18/03 a 20/03/2003)
1º Secretário: Irineu Rodrigues de Carvalho (Presidente da Câmara Municipal  de 21/03 a 13/12/2003)
2º Secretário: Jediel Zacarias (1º Secretário de 21/03 a 13/12/2003)

- Constituição das Comissões Permanentes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

- Presidente: Eng. José Eduardo Pinheiro Candeo
- Relator: Marcelo Antonio Berti Caparroz
- Membro: Profª Aracy de Oliveira Murari Cardozo

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

- Presidente: Flávio Prandi Franco
- Relator: Wilson de Souza Negrão
- Membro: Gilberto Alexandre de Moraes

COMISSÃO DE OBRAS, SER VIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS

- Presidente: Claudir Aranda da Silva
- Relator: Eng. José Eduardo Pinheiro Candeo
- Membro: Rivelino Rodrigues

COMISSÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, CUL TURA, LAZER, TURISMO E  ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Presidente: Irineu Rodrigues de Carvalho
- Relator: Jediel Zacarias
- Membro: Aracy de Oliveira Murari Cardozo

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

- Presidente: Wilson de Souza Negrão
- Relator: Roberto Genari
- Membro: Claudir Aranda da Silva

COMISSÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

- Presidente: Jediel Zacarias
- Relator: Irineu Rodrigues de Carvalho
- Membro: Gilberto Alexandre de Moraes

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

- Presidente: Wilson de Souza Negrão
- Relator: Flávio Prandi Franco
- Membro: Roberto Genari

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

- Presidente: Marcelo Antonio Berti Caparroz
- Relator: Leomi Clóvis Nilsen Viola
- Membro: Claudir Aranda da Silva

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Titulares: Marcelo Antonio Berti Caparroz
José Eduardo Pinheiro Candeo
Rivelino Rodrigues

Suplentes: Jediel Zacarias
Flávio Prandi Franco
Leomi Clóvis Nilsen Viola
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AILTON AKIO CAVANO
(de 18/03 a 16/05)

INDICAÇÕES

Nº145/2003 – Que solicita do Executivo
sejam adequadamente
podadas as árvores
existentes na Avenida
Maria Jalles.

Nº146/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
ampliação do espaço de
estacionamento de
motocicletas defronte a
FAI – Faculdades
Integradas de Jales, na
Avenida Francisco
Jalles.

Nº159/2003 – Que solicita do Executivo
a colocação de placas
indicativas com os
nomes das ruas
existentes nos Bairros
Jardim Bom Jesus, Vila
Talma e Jardim São
Jorge.

Nº182/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que
seja recapeada a
esquina da Rua Vaticano
com a Rua Holanda, no
Jardim Europa.

Nº211/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de
iluminação pública na
Rua Geórgia, no Jardim
Estados Unidos,
proximidades da linha
férrea e defronte a sede
do Lions Clube.

Nº212/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de
iluminação pública na
Avenida Augusto
Menezes, entre o
Cemitério Municipal e a
chácara do Senhor José
Severino.

REQUERIMENTO

Nº38/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre se a
empresa Rivail
Rodrigues & Cia Ltda ou
a sua sucessora
Esquadrias Metálicas
Rodrigues Ltda – EPP, já
fez a entrega dos 850 m2
de telha galvanizada que
vendeu à Prefeitura
Municipal de Jales em
05/09/1996 e se a
Prefeitura Municipal de
Jales tomou alguma
p r o v i d ê n c i a
administrativa ou jurídica
objetivando a entrega de
tal material ou ser
ressarcida, através da
devolução corrigida do
que pagou para a
referida empresa em 10/
09/1996.

ALCIDES BENEDITO CECILIANO
(de 17/05 a 13/12)

INDICAÇÕES

Nº226/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
instalação de um
obstáculo redutor de
velocidade na via
marginal Airton Senna da
Silva, entre a sede da
Polícia Rodoviária e o
viaduto por sobre a
Rodovia Euclides da
Cunha.

Nº258/2003 – Que solicita do Executivo
o asfaltamento do trecho
da Rua Novo Horizonte,
entre a Rua Ipiranga e a
Via Marginal à Rodovia
Euclides da Cunha, no
Jardim Ipiranga.

Nº259/2003 – Que solicita do Executivo

o asfaltamento do trecho
da Rua Roma, entre a
Rua 19 e a via Marginal
à Rodovia Euclides da
Cunha, no Jardim Novo
Mundo.

Nº292/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de
iluminação pública nas
seguintes vias do Jardim
Ana Cristina: Rua
Juscelino K. de Oliveira,
no trecho entre a Avenida
João Amadeu e a Rua
16; Rua Canadá, no
trecho entre a Rua 14 e
a Avenida João Amadeu
e nas proximidades do
Posto Bandeirantes.

Nº293/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de
iluminação pública nas
seguintes vias públicas
nos Conjuntos
Habitacionais JACB I e II:
Rua Gilorde Eumene
Garzela, no trecho de
ligação entre o JACB e o
Jardim Arapuã; Rua João
Cardoso da Silva, no
trecho em frente à Base
Comunitária da Polícia
Militar; Avenida Brasília,
no trecho entre a Rua
João Cardoso da Silva e
Rua João Alves Viana;
Rua Túlio Balestreiro, no
trecho entre a Rua
Mirassol e a Rua João
Cardoso da Silva; Rua
João Pessoa, no trecho
entre a Rua Campo
Grande e a Rua Rio
Branco; Rua Niterói, na
ligação entre a Rua
Santos e a Avenida
Brasília.

Nº294/2003 – Que solicita do Executivo
a colocação de um
quebra-molas na Rua
Juvêncio Pereira de
Brito, proximidades do
número 1.433.

Nº295/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de
iluminação pública nas
seguintes vias públicas
do Jardim Arapuã: em
toda a extensão da
Avenida Lima Barreto;
Rua Tapajós, confluência
com a Rua Pari; Rua
Tucuruí, confluência com
a Avenida Tupã e a
primeira rua do novo
loteamento e na Rua
Novo Horizonte,
confluência com a Rua
dos Girassóis.

Nº296/2003 – Que solicita do Executivo
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a implantação de
iluminação pública nas
seguintes vias públicas
do Bairro Santo
Expedito: Ruas Porto
Rico e Peru, nos trechos
entre a Rua Chile e a Rua
Equador.

Nº327/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito,
providências para que
seja refeito o obstáculo
redutor de velocidade
localizado na Rua 24,
esquina com a Rua 17.

Nº328/2003 – Que solicita do Executivo
o asfaltamento do
prolongamento da Rua
Idair Lopes, via lateral ao
Aeroporto Municipal, no
trecho entre o Jardim
Municipal e a Rodovia
Euphly Jalles.

Nº372/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que a
Secretaria Municipal de
Esportes, Cultura e
Turismo elabore
calendário anual para
util ização do Espaço
Cultural “Dr. José Carlos
Guisso” permanecendo
aberto à visitação pública
durante os finais de
semana e nos dias de
realização de eventos
importantes.

Nº412/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao DER –
Departamento de
Estradas de Rodagem, a
execução de serviços de
manutenção no viaduto
da SP-320 sobre a
Avenida João Amadeu,
cujo aterro está se
soltando por entre as
placas de contensão.

Nº413/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao DER –
Departamento de
Estradas de Rodagem,
providências para que
sejam refeitas as
canalizações de
escoamento de águas
pluviais localizadas na
Avenida Izaura Berto
Venturini, via marginal à
SP-320, cujas placas se
soltaram em decorrência
das enxurradas.

Nº414/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao DER –
Departamento de
Estradas de Rodagem, a
realização de completa
limpeza no trecho
localizado defronte ao

Auto Posto Vitória, na
Avenida Airton Senna da
Silva, via marginal à SP-
320, cujo matagal está
obstruindo a passagem
das águas pluviais que
escoam sob a rodovia.

Nº415/2003 – Que solicita do Executivo
a execução de obras de
canalização no Jardim
Santo Expedito, no
trecho entre a via
marginal à SP-320
“Isaura Berto Venturini” e
a Avenida Nações
Unidas.

Nº416/2003 – Que solicita do Executivo
a execução de obras de
canalização no Córrego
do Açude, no trecho
entre a Horta do Ge e o
Portal do Verde, onde a
água, sem vazão
suficiente, fica
estagnada.

Nº433/2003 – Que solicita da Telefônica
providências visando a
substituição do Telefone
Público nº3632.4280,
local 11316, para que o
mesmo possa permitir
que sejam efetuadas
ligações locais e
interurbanas, com a
util ização de cartão
magnético.

MOÇÃO

Pesar nº017/2003 – Pelo falecimento de
Maria dos Anjos Marques
Mussato.
- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

PROJETOS

P.Decreto Legislativo nº08/2003 – Que
outorga Título de
Cidadão Jalesense ao
Excelentíssimo Senhor
Edson Gomes,
Digníssimo Deputado
Estadual e dá outras
providências.
Decreto Legislativo
nº170/2003
- Subscrito pelos
Vereadores: Claudir
Aranda da Silva,
Marcelo Antonio Berti
Caparroz, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Flávio
Prandi Franco, Jediel
Zacarias, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Rivelino Rodrigues,

Roberto Genari,
Gilberto Alexandre de
Moraes e Wilson de
Souza Negrão.

P.L. nº63/2003 – Que dá nova
denominação a via
pública. (Avenida
Lourival de Souza)
Autógrafo nº55/2003
Lei nº2.767/2003
- Subscrito pelos
Vereadores: Prof. Jediel
Zacarias e Irineu
Rodrigues de Carvalho

PROFª ARACY DE OLIVEIRA
MURARI CARDOZO

INDICAÇÕES

Nº044/2003 – Que solicita do Executivo
a colocação de proteção
lateral na ponte
localizada na Rua
Oderço Francisco de
Matos, proximidades do
Recinto de Exposições
“Juvenal Giraldelli”.

Nº045/2003 – Que solicita do Executivo
a colocação de uma
lixeira no ponto de
circular localizado na
Avenida João Amadeu,
nos fundos da Catedral.

Nº081/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
abrigo para embarque e
desembarque de
pacientes defronte o
Pronto Socorro
Municipal.

Nº082/2003 – Que solicita do Executivo
a instalação de um
aparelho de televisão no
Terminal Rodoviário.

Nº144/2003 – Que solicita do Executivo
e do Conselho Municipal
de Trânsito a colocação
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de um redutor de
velocidade na Avenida
Francisco Jalles, após a
Rua Vinte e Quatro.

Nº198/2003 – Que solicita do Executivo
o envio à Câmara
Municipal de Projeto de
Lei que disponha sobre
a criação do Conselho
Municipal de Segurança
Alimentar, na forma do
anteprojeto anexo à
Indicação.

Nº200/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
sarjetão na Avenida
Juscelino Kubitschek de
Oliveira, confluência com
a Alameda Pau-Brasil, no
Jardim Samambaia.

Nº219/2003 – Que solicita do Executivo
e do Presidente do
Conselho Municipal de
Trânsito providências
visando a proibição do
estacionamento de
ônibus e caminhões na
Rua Nove, entre as Ruas
Quatro e Seis.

Nº232/2003 – Que solicita do Executivo
providências a fim de
proporcionar ao
Conselho Tutelar a
substituição do veículo
Volkswagem, ano 66, por
outro veículo mais
adequado e seguro, bem
como a imediata
contratação de uma
psicóloga que possa
oferecer suporte ao
trabalho dos
conselheiros.

Nº233/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de duas
bocas de lobo nas
proximidades do trevo da
Avenida Arapuã.

Nº260/2003 – Que solicita do Executivo
a colocação de uma ou
mais placas na
conhecida “Praça do
Jacaré” com os dizeres
“Praça João Mariano de
Freitas”, indicando a
nomenclatura oficial
daquele logradouro
público.

Nº276/2003 – Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Saúde, a contratação
de farmacêuticos para a
Unidade do PSF do
Jardim Santo Expedito.

Nº277/2003 – Que solicita do Executivo
e do Conselho Municipal
de Trânsito a colocação
de um semáforo na
Avenida Arapuã entre o
Posto de Combustíveis e

a Escola Tecmed, ali
localizados.

Nº318/2003 – Que solicita do Executivo
e do Conselho Municipal
de Trânsito providências
visando apagar as
marcas de
“Estacionamento para
Motos e Bicicletas” ainda
existentes nas esquinas
do canteiro central da
Avenida Francisco
Jalles.

Nº352/2003 – Que solicita do Executivo
providências para a
aplicação de repelentes
apropriados visando
afastar/eliminar o
criadouro de pombos
existente no CAIC
localizado no Conjunto
Habitacional José
Antonio Caparroz Bogaz.

Nº353/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Secretário
Municipal de Obras a
pavimentação asfáltica/
calçamento do pátio do
terreno onde está
localizada a Base
Comunitária de
Segurança Norte, no
Conjunto Habitacional
JACB II.

Nº354/2003 – Que solicita do Executivo
o encaminhamento à
Câmara Municipal de
Projeto de Lei que
disponha sobre a
alteração dos Artigos 93
e 94 da Lei
Complementar nº16/93,
na forma do ante-projeto
anexo à Indicação.

Nº377/2003 – Que solicita do Executivo
providências para efetuar
reparos no solo asfáltico
visando tapar o enorme
buraco existente na Rua
Vinte e Três, entre as
Ruas Jales e Guilherme
Gomes, no Jardim
América.

Nº418/2003 – Que solicita do Executivo
providências visando
eliminar o foco de cupins
centralizado em uma
casa abandonada
localizada à Rua Sete,
1528, no Jardim Micena.

Nº419/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de uma
praça pública, com
a r b o r i z a ç ã o ,
ajardinamento e demais
benfeitorias no terreno
de propriedade da
Prefeitura Municipal, sito
à Rua João Valente,
entre as Ruas Manoel

Garcia Cano e José
Batista Prado.

Nº420/2003 – Que solicita do Executivo
o recapeamento asfáltico
de um trecho da Rua
Nelson Clemêncio de
Souza, localizado entre o
inicio da Praça São
Vicente de Paulo e a
confluência com a Rua
dos Guatambus.

Nº445/2003 – Que solicita do Executivo
providências visando a
limpeza do terreno
existente entre os
imóveis residências
nºs1834 e 1870, na Rua
Elizabeth.

Nº452/2003 – Que solicita do Executivo
providências junto à
empresa concessionária
dos serviços de
transporte coletivo
urbano – Viação São
José – para que a
mesma tome medidas
para facilitar a obtenção
de passes por parte das
pessoas que se utilizam
diariamente dos ônibus
circulares.

REQUERIMENTOS

Nº02/2003 – Que requer do Executivo
várias informações
referentes à realização
de Concurso Público
para provimento de
cargos de Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil,
Professor de Educação
Básica I e Professor de
Educação Básica II –
Educação Especial.

Nº06/2003 – Que requer do Executivo
várias informações sobre
valor dos gastos,
quantidade coletada,
arrecadação mensal e
aplicação dos valores
obtidos com a venda do
lixo reciclável, bem como
o nome da empresa com
a qual é comercializado
o lixo e quais foram os
critérios para sua
escolha. – Rejeitado

Nº07/2003 – Que requer do
Presidente da Câmara
Municipal de Jales,
Vereador Hilário Pupim,
informações sobre as
providências tomadas
para a instalação da
Comissão Especial de
Inquérito para apuração
da veracidade das
denúncias feitas pelo ex-
Secretário Municipal de
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Habitação. – Arquivado
por já ter sido
providenciado

Nº08/2003 – Que requer do
Presidente do Conselho
de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara
Municipal de Jales,
providências no sentido
de esclarecer as
medidas que estão
sendo adotadas na
apuração de denuncias
envolvendo os
Vereadores Hilário
Pupim e Irineu Rodrigues
de Carvalho. Arquivado
por já ter sido
providenciado

Nº11/2003 – Que requer do Executivo
o envio à Câmara
Municipal de relatório
completo sobre os
gastos publicitários da
administração direta e
indireta, indicando o
valor pago e o nome das
empresas beneficiadas.

Nº27/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre quem
são os proprietários dos
hangares localizados no
Aeroporto Municipal e se
pertencentes a terceiros,
qual tipo de documento
regulariza a situação;
sobre o valor arrecadado
pela utilização do imóvel,
sobre o responsável pelo
pagamento da energia
elétrica e da água
consumidas e sobre o
valor das contas de
energia elétrica e água
dos últimos doze meses
e o responsável pelo
pagamento das mesmas.

Nº028/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre o
atual proprietário do
imóvel localizado no
Distrito Industrial II, onde
está localizado o
Almoxarifado da
Prefeitura e a Fábrica de
Tubos da
Municipalidade, bem
como o valor do aluguel
que está sendo pago
pelo Município.

Nº047/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre as
medidas que estão
sendo adotadas pelo
Poder Executivo visando
adequar o Município às
normas criadas pelo
Estatuto da cidade.

Nº053/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre se o

compromissos foram
cumpridos.

MOÇÕES

Apoio nº01/2003 – Ás manifestações
mundiais pela PAZ.

Aplausos nº18/2003 – Ao Senhor Maestro
Edivaldo Francisco de
Paula e aos músicos
integrantes da
Corporação Musical
Municipal de Jales, pelo
brilhantismo da
a p r e s e n t a ç ã o
proporcionada ao público
que compareceu ao
Concerto Musical
realizado no dia 18 de
maio, no Centro Cultural
“Dr. Edílio Ridolfo”.

Aplausos nº37/2003 – À Igreja Adventista
do 7º Dia de Jales, pela
promoção do Congresso
de Educação e
Liberdade Religiosa,
realizado no dia 27 de
setembro de 2003.

PROJETOS

P.L. nº23/2003 – Que inclui orientação de
prevenção da dengue
nos conteúdos
programáticos da rede
municipal de ensino.

Autógrafo nº37/2003
Lei nº2.754/2003

P.L. nº34/2003 – Que estabelece que a
realização de concursos
públicos, provas
seletivas e outros atos
que redundem em
admissões ou contrato
de trabalho, sejam
e f e t i v a d o s
preferencialmente aos
domingos.
Autógrafo nº34/2003
Lei nº2.745/2003

P.L. nº76/2003 – Que dispõe sobre a
organização de
Conselhos Gestores nas
Unidades do Sistema
Único de Saúde – SUS e
dá outras providências.
- Em tramitação

P.L. nº94/2003 – Que dispõe sobre a
divulgação, através da
Internet, dos dados e
informações relativos a
licitações realizadas
pelos órgãos dos
Poderes Executivo e
Legislativo Municipal e
dá outras providências.
Autógrafo nº85/2003
Lei nº2.800/2003

P.Resolução nº01/2003 – Que cria

Poder Executivo já
elaborou planilha do
custo total dos serviços
de iluminação pública e
o regulamento que
dispõe sobre a
administração do Fundo
Municipal de Iluminação
Pública, conforme
previsto na Lei
Complementar nº106/
2002, que instituiu a
contribuição para
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública –
COSIP; Requer ainda,
informações sobre o
valor arrecadado pelo
Município nos primeiros
trinta dias da efetiva
cobrança, o valor retido
pela ELEKTRO nesse
período e sobre os
critérios utilizados para
se estabelecer as
alíquotas fixadas pelo
Decreto nº3083.

Nº094/2003 – Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal se os
recursos previstos a titulo
de contrapartida estão
sendo efetivamente
repassados às entidades
conveniadas e em caso
positivo, de que forma
esses recursos estão
sendo repassados para
as entidades.

Nº095/2003 – Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal se os
pontos escuros, às
margens da linha férrea,
constam do novo projeto
que será executado pela
Elektro, em conjunto com
a Prefeitura e em caso
contrário, quando a
Prefeitura pretende
tomar medidas visando a
iluminação daquele
trecho.

Nº106/2003 – Que requer do Executivo
para que informe qual foi
a participação da
Prefeitura Municipal nas
reformas do prédio onde
seria instalada a fábrica
de suco Superbom, os
valores gastos na
reforma e a quantidade
de horas de homens e
máquinas. Requer ainda,
que informe quais foram
os compromissos
assumidos pela
Secretaria Municipal de
Agricultura junto aos
fruticultores e se esses
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comissão consultiva
composta de ex-
vereadores.

- Rejeitado
P.Resolução nº04/2003 – Que altera

artigos da Resolução
nº07/2001, de 10 de
dezembro de 2001, que
estabeleceu o Código de
Ética dos Vereadores.

- Devolvido à autora

CLAUDIR ARANDA DA SIL VA

INDICAÇÕES

Nº028/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de completa
limpeza na Avenida
Maria Jalles,
principalmente nas
proximidades da
confluência com a Rua l.

Nº067/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que
seja aumentado o valor
do subsídio concedido
pela Prefeitura Municipal
aos músicos integrantes
da Corporação Musical
Municipal de Jales.

Nº101/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
amplo barracão ao lado
do Posto de Saúde do
Jardim Paraíso, de frente
para a Rua Iguaporé,
objetivando melhor
atender mais de 500
pacientes hipertensos,
diabéticos e deficientes
físicos que atualmente
são atendidos no salão
de festas da Igreja São
José Operário.

Nº102/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Comissão
Municipal de Trânsito,
providências para que
não seja permitido o
estacionamento de
veículos no final da Rua
12, esquina com a Praça
do Maçom, com a

colocação de placas
alertando motoristas da
referida proibição.

Nº103/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de placas
de identificação dos
nomes das ruas no
Jardim Alvorada.

Nº104/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de operação
tapa-buracos nas Ruas
Cacique e Nossa
Senhora Aparecida.

Nº105/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de completa
operação tapa-buracos
em todas as ruas e
avenidas dos bairros e
centro da cidade.

Nº147/2003 – Que solicita do Executivo
a aquisição de uma
perua Kombi para que a
Secretaria Municipal da
Educação possa
transportar alunos da
zona rural.

Nº183/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que
seja cultivada uma Horta
Medicinal junto ao
canteiro de mudas da
Prefeitura Municipal.

Nº189/2003 – Que solicita do Executivo
a execução de serviços
de recuperação da
Estrada Municipal que
liga a Rodovia Jarbas de
Moraes (Jales-Santa
Albertina) ao Bairro do
Picadão.

Nº214/2003 – Que solicita do Executivo
seja colocado no hall de
entrada da Prefeitura
Municipal um balcão de
informações para melhor
orientar e atender à
população.

Nº240/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de completa
limpeza e o nivelamento
do canteiro central no
inicio da Avenida Brasília,
na Cohab JACB.

Nº241/2003 – Que solicita do Executivo
o encaminhamento à
Câmara Municipal de
Projeto de Lei que
autorize a doação de
terreno localizado na
Cohab “Dercílio Joaquim
de Carvalho” para a
edificação de uma igreja.

Nº267/2003 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a
instalação de iluminação
pública na Rua Peru,
imediações do número
3205, residência da
Senhora Maria Edelina
da Silva.

Nº301/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de uma
grade protetora em
ambas as pistas da
Avenida Maria Jalles,
margeando o córrego ali
existente.

Nº338/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
obstáculo redutor de
velocidade (quebra-
molas) na esquina da
Rua México, defronte ao
número 2755, entre a
Rua 14 e a Rua 16, no
Jardim Santo Expedito.

Nº437/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que
sejam executados
serviços de limpeza e
nivelamento da Rua
Santa Luzia, no Jardim
São Francisco.

Nº438/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de completa
limpeza da Rua Joaquina
Clara de Jesus, no
Jardim Santa Isabel.

Nº446/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que
sejam também atendidas
nas Creches Municipais
crianças de quatro a seis
anos de idade.

Nº447/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que
seja procedida uma
ampla reforma no Teatro
Municipal de Jales.

REQUERIMENTOS

Nº017/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre se a
Prefeitura está exigindo
da população o
cumprimento da Lei
nº2.389/97 (Que dispõe
sobre a colocação de
caixas receptoras de
correspondência em
imóveis urbanos); Em
caso afirmativo, de que
forma a Prefeitura está
fiscalizando o seu
cumprimento e em caso
negativo, porque razão a
Prefeitura não está
fiscalizando o seu
cumprimento.

Nº019/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre
quando será iniciado o
recapeamento das ruas
e avenidas da cidade que
estão danificadas; sobre
a existência de previsão
quanto ao custo de tal
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recapeamento e quais
vias serão recapeadas.

Nº026/2003 – Que requer dos
E x c e l e n t í s s i m o s
Senhores Aloysio Nunes
Ferreira Filho, Deputado
Federal e José Carlos
Vaz de Lima, Deputado
Estadual, interferência
junto ao Governo do
Estado de São Paulo
visando a doação de
uma ambulância para a
Prefeitura Municipal de
Jales.

Nº076/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre a data
da realização da Festa
da Uva 2003 e se tal festa
será realizada no recinto
do Comboio ou no da
Facip.

Nº077/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre se é
pretensão da Prefeitura
renovar os contratos de
locação referentes aos
prédios cedidos para
empresas dentro do
Programa de Incubadora
Industrial e se todos os
contratos serão
renovados.

Nº082/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre a
quantidade e
especificação dos
prédios locados pela
Prefeitura Municipal, a
finalidade da locação e o
valor mensal do aluguel
de cada um dos imóveis
locados.

Nº086/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre o
valor que a Prefeitura
Municipal prevê
arrecadar de IPTU no
exercício de 2004; se a
concessão de descontos
para pagamento à vista
pode comprometer a
arrecadação prevista e
se a Prefeitura poderia
conceder um desconto
de dez por cento para
pagamento do IPTU à
vista.

Nº093/2003 – Que requer do Executivo
para que informe a
Câmara Municipal quais
as providências
adotadas pela Prefeitura
no sentido de impedir o
tráfego de bicicletas na
contra-mão de direção e
se existe alguma forma
de fiscalização da
Prefeitura para coibir tal
tráfego.

Nº110/2003 – Que requer do Executivo
para que informe a
Câmara Municipal se a
Prefeitura tem
d i s p o n i b i l i z a d o
profissional para
acompanhar pacientes
que fazem tratamento de
saúde (câncer) na cidade
de Barretos e em caso
negativo se teria
condições de contratar
ou disponibilizar um
profissional para
acompanhar tais
pacientes.

MOÇÕES

Aplausos nº02/2003 – Aos Dirigentes e
Atletas da Equipe de
Futebol de São
Jalescred/Apafuj, pela
brilhante conquista do
32º Campeonato Aberto
de Futsal.

- Subscrito pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal

Aplausos nº06/2003 – Aos Diretores e
Membros do Rotary
Clube dos Grandes
Lagos de Jales, pela
organização e realização
da 4ª Cavalgada
Ecológica, realizada no
dia 30 de março de 2003.

Aplausos nº22/2003 – Ao Professor José
Antonio de Carvalho,
pela sua brilhante
carreira como árbitro de
voleibol, com diversas
atuações em países da
América Latina,
culminando com a sua
convocação para
representar o Brasil no
Grand Prix de Vôlei
Feminino, a ser realizado
em Montreaux, na Suíça.
- Subscrito pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal

Aplausos nº45/2003 – Aos proprietários
e funcionários do
Supermercado Bom D+,
pela remodelação,
ampliação e
modernização de suas
instalações.

DEVANIR MARQUES BRANDÃO
(de 01/09 a 30/09)

INDICAÇÕES

Nº324/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de parques
infantis em todas as
creches existentes no
Município.

Nº325/2003 – Que solicita do Executivo
junto a Secretaria
Municipal de Agricultura
e Abastecimento, a
ampliação da cobertura
do Comboio, na área
descoberta localizada
defronte a Avenida Jânio
Quadros.

Nº326/2003 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO a
instalação de pelo menos
três postes na Rua
Augusto Menezes, entre
a Avenida Salustiano
Pupim e a Rua Margarida
V. Tostes de Siqueira, no
Jardim Eldorado,
objetivando a colocação
de luminárias.

Nº331/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que o
proprietário do terreno
localizado na Avenida
João Amadeu, esquina
com a via Marginal
“Airton Senna da Silva”,
seja oficialmente
notificado pelo setor
competente da Prefeitura
Municipal para que o
muro e a calçada sejam
construídos na referida
área.

Nº332/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de
obstáculos redutores de
velocidade em ambas as
pistas da Avenida João
Amadeu, defronte à Auto
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Mecânica 4 Rodas.
Nº333/2003 – Que solicita do Executivo

o fornecimento de pelo
menos um litro de leite
por dia para cada um dos
filhos dos Funcionários
Públicos Municipais, com
idade de até seis anos,
principalmente daqueles
servidores de salários
mais baixos.

Nº342/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de uma
galeria pluvial com tubos
de concreto na
passagem entre o Jardim
Alvorada e o Jardim
Arapuã.

Nº343/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
conjunto habitacional
após o Jardim Oiti e o
Residencial São Lucas.

Nº344/2003 – Que solicita do Executivo
o asfaltamento da área
de estacionamento do
Feirão do Produtor,
popularmente conhecido
como “Comboio”.

Nº345/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de uma
Praça Pública na Vila
União.

FLÁVIO PRANDI FRANCO

INDICAÇÕES

Nº015/2003 – Que solicita do Executivo
junto a Viação São José,
a colocação de ônibus
“circular” para
atendimento ao Jardim
do Bosque.

Nº016/2003 – Que solicita do Executivo
a doação de um terreno
para a Associação dos
Moradores do Jardim do
Bosque para que a
referida Associação
possa construir um
centro comunitário.

Nº030/2003 – Que solicita do Executivo
seja procedido o
nivelamento e a limpeza
em dois terrenos baldios
localizados na Rua Idair
Lopes, entre as Ruas
José de Souza, João
Benedito Alvarenga e
Plácido Limeira de
Souza, no Jardim
Municipal e após o
nivelamento e limpeza
que o mesmo seja
aproveitado como campo
de areia para a prática de
voleibol e futebol e
instalação de aparelhos
de ginástica.

Nº031/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de completa
limpeza em todos os
terrenos baldios
localizados no Jardim do
Bosque.

Nº187/2003 – Que solicita do Executivo
a reconstrução do
sarjetão da esquina da
Rua Seis com a Rua
Esperança, no
Residencial Maria
Silveira.

Nº224/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
implantação de um
obstáculo redutor de
velocidade na Rua
Thomaz Antonio
Gonzaga, no Jardim
Arapuã.

Nº251/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de
iluminação pública com a
colocação de luminárias
nos seguintes pontos
escuros do Jardim Santo
Expedito: Rua Peru,
Avenida Nações Unidas
e Rua Porto Rico, entre
as Ruas Colômbia e
Bolívia, extensão de rede
em toda a área.

Nº252/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de
iluminação pública com a
colocação de luminárias
nos seguintes pontos
escuros do Jardim
Estados: Ruas Marechal
Rondon, Mississipi,
Montana, Virginia e
Colorado.

Nº369/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de
Planejamento e Trânsito,
a implantação de
sinalização de trânsito
adequada na confluência
das Ruas Aleixo Basílio

Mendes, Relíquias de
Miranda e Santa Adélia.

Nº370/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de uma
praça pública com
equipamentos de lazer,
inclusive parque infantil,
numa área existente
entre a Avenida da
Integração, a Rua João
Antonio de Carvalho, a
Rua dos Pioneiros e a
Rua Tancredo Neves, na
Vila União.

Nº389/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
implantação de
sinalização de trânsito
adequada nas Avenidas
Francisco Jalles e João
Amadeu, com a pintura
de faixas de orientação
quanto à velocidade
máxima permitida, assim
como faixas de
passagem para
pedestres.

REQUERIMENTOS

Nº05/2003 – Que requer do
Presidente da AMOP –
Associação dos
Municípios do Oeste
Paulista informações
sobre se a referida
entidade está com a sua
documentação em
ordem e legalmente
registrada; Em caso
afirmativo em que órgão
está registrada e em
caso negativo quais as
providências que devem
ser adotadas no sentido
de seu efetivo registro;
Requer ainda informação
sobre se a AMOP está
credenciada junto ao
Ministério do
Desenvolvimento Agrário
ou em qualquer outro
Ministério.

Nº33/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre a
arrecadação do IPVA no
Município de Jales nos
anos de 2000, 2001 e
2002 e sobre a previsão
de arrecadação do IPVA
no exercício de 2003.
Requer ainda o
encaminhamento de
relação de todos os
contribuintes do IPVA do
Município de Jales nos
exercícios de 2000, 2001
e 2002.
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Nº34/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre as
providências tomadas
pela Administração
Municipal no sentido de
que seja liberada a verba
destinada pelo Governo
Federal para a reforma e
ampliação do Pronto
Socorro Municipal.

Nº42/2003 – Que requer do
Governador do Estado
de São Paulo, Sr.
Geraldo Alckmin e do
Secretário da Fazenda
do Estado de São Paulo,
Sr. Eduardo Guardia,
providências no sentido
de que não sejam
descontados da
C o m p l e m e n t a ç ã o
Salarial dos Aposentados
e Pensionistas da ex-
FEPASA, os reajustes
concedidos pelo INSS.
- Subscrito pelos
demais Vereadores à
Câmara Municipal.

Nº87/2003 – Que requer do Executivo
para que informe se o
setor responsável pelo
trânsito no Município tem
algum projeto de
sinalização para evitar
acidentes no cruzamento
da Rua 10 com a Rua 15.

Nº101/2003 – Que requer do
Excelentíssimo Senhor
Geraldo Alckmin,
Governador do Estado
de São Paulo,
providências para dar
continuidade às
atividades dos 53
CEFAMs existentes,
determinando a abertura
de inscrições para o ano
letivo de 2004.
- Subscrito pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

Nº102/2003 – Que requer do
Excelentíssimo Senhor
Gabriel Chalita,
Secretário da Educação
do Estado de São Paulo,
providências para dar
continuidade às
atividades dos 53
CEFAMs existentes,
determinando a abertura
de inscrições para o ano
letivo de 2004.
- Subscrito pelos
demais Vereadores à
Câmara Municipal.

EMENDAS ÀS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS P ARA O
EXERCÍCIO DE 2004

Aditiva nº45/2003 – Aquisição de área
para implantação da
pista de skate.
- Construção da pista de
skate.

Aditiva nº46/2003 – Criação do Arquivo
Geral do Município.
- Aquisição de área para
instalação do Arquivo
Geral do Município.

Aditiva nº47/2003 – Promoção do Evento:
Festival Nacional de
Teatro.

EMENDAS AO ORÇAMENT O PARA O
EXERCÍCIO DE 2004

Modificativa nº59/03 – Redução para o
limite de 15% (quinze por
cento) do orçamento da
despesa para a abertura
de créditos adicionais
suplementares.

Modificativa nº84/2003 – Destinação de
dotação orçamentária
para a criação do Arquivo
Geral do Município.

PROJETOS

P.L. nº61/2003 – Que institui a Semana
Municipal do Aleitamento
Materno e dá outras
providências.
Autógrafo nº57/2003
Lei nº2.773/2003

P.L. nº62/2003 – Que institui o Banco de
Alimentos no Município
de Jales e dá outras
providências.

                         - Em tramitação
P.L. nº79/2003 – Que cria o Programa

Municipal de Adoção de
Bibliotecas e
Equipamentos Culturais
por empresas com
Responsabilidade Social
e dá outras providências.
Autógrafo nº83/2003
Lei nº2.793/2003

P.L. nº88/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Adelino Lungato)
Autógrafo nº79/2003
Lei nº2.790/2003

P.L. nº90/2003 – Que denomina prédio
público. (Centro
Odontológico “Dr.
Antonio Luiz Bigulin”).
Autógrafo nº81/2003
Lei nº2.792/2003

- Subscrito pelo Vereador
Prof. Jediel Zacarias

P.L. nº101/2003 – Que assegura

matrícula para o aluno
portador de deficiência
locomotora na Escola
Municipal mais próxima
de sua residência.
Autógrafo nº92/2003
Lei nº2.802/2003

P.L. nº112/2003 – Que torna obrigatória
a colocação de
orientação sobre o
DPVAT e dá outras
providências.
- Em tramitação

GILBERT O ALEXANDRE DE
MORAES

INDICAÇÕES

Nº011/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de
iluminação pública no
Parque das Flores.

Nº012/2003 – Que solicita do Executivo
o asfaltamento da
Avenida Nações Unidas,
da Rua Jamaica e da
Rua 39, no Bairro Santo
Expedito.

Nº013/2003 – Que solicita do Executivo
o asfaltamento das duas
vias públicas existentes
no Conjunto Habitacional
Mutirão 2.

Nº014/2003 – Que solicita do Executivo
seja colocado em prática
programa objetivando
eliminar todos os pontos
escuros existentes na
cidade, assim como a
implantação de rede de
energia elétrica em todos
os locais ainda não
servidos por tal
benfeitoria.

Nº032/2003 – Que solicita do Executivo
sejam tapados os
buracos existentes na
Estrada Vicinal Vitório
Prandi (Jales-Dirce
Reis).

Nº033/2003 – Que solicita do Executivo
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a colocação de placas
indicativas com o nome
das ruas no antigo
Conjunto Habitacional
CECAP.

Nº034/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de completa
ampliação no prédio
onde funciona o Velório
Municipal.

Nº064/2003 – Que solicita do Executivo
providências no sentido
de que seja dada
continuidade ao
asfaltamento do Distrito
Industrial I.

Nº065/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de
iluminação pública no
Jardim São Lucas.

Nº066/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que
seja recapeada a Rua
Embuia, entre a Rua 6 e
a Rua da Liberdade,
principalmente no trecho
entre os números 2293,
2307 e 2321.

Nº091/2003 – Que solicita do Executivo
a recuperação da
estrada municipal do
Córrego da Sofia,
principalmente no trecho
entre a propriedade da
Senhora Manoela e a
propriedade do Senhor
Francisco Valdomiro
Siqueira.

Nº092/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
implantação de dois
obstáculos redutores de
velocidade (quebra-
molas) na Rua Rio de
Janeiro.

Nº093/2003 – Que solicita do Executivo
o recapeamento da Rua
Joaquim Catarino, em
toda a sua extensão,
principalmente no trecho
entre a Rua Iguaporé e a
Rua 19.

Nº094/2003 – Que solicita do Executivo
a recuperação da
estrada municipal Jales-
Paranapuã.

Nº107/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
implantação de um
redutor de velocidade
“quebra-molas” na Rua
Vinicius de Moraes, em
frente ao número 4079,
residência do senhor
Genésio Colombo.

Nº108/2003 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a
implantação de uma

luminária na Rua 19,
defronte ao número 622.

Nº109/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de mais
duzentos metros lineares
de galerias pluviais no
Jardim Santo Expedito.
Solicita ainda que
enquanto as obras de
galerias não forem
realizadas, que a
Prefeitura mantenha
limpo o local de forma a
permitir o escoamento
das águas que formam
as enchentes.

Nº134/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de uma
nova creche para
atender a população do
Jardim Municipal e
bairros Mutirão 2 e
Renascer, liberando as
dependências da
Associação de
Moradores do Jardim
Municipal para outras
atividades sociais e de
lazer.

Nº135/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de um
moderno parque infantil
com som ambiente na
Praça Dr. Euphly Jalles.

Nº136/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito
providências para dar
orientação com
indicação de saída para
a SP-320, na Rua Rubião
Meira, no Jardim
Paraíso, nas
proximidades do Auto
Posto São Paulo.

Nº137/2003 – Que solicita do Executivo
a colocação de placas
indicativas com os
nomes das ruas do
Jardim São Gabriel.

Nº148/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de completa
limpeza na Rua Santa
Luzia, no Jardim São
Francisco.

Nº149/2003 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a
implantação de
iluminação pública na
Rua Pagé.

Nº150/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de guias e
sarjetas nas vias
marginais à Rodovia
Euclides da Cunha, no
trecho duplicado.

Nº151/2003 – Que solicita do Executivo
o encaminhamento à
Câmara Municipal de um
projeto de lei

concedendo isenção de
pagamento do IPTU às
pessoas idosas que
tenham uma só
residência com até 100
metros quadrados de
área construída.

Nº160/2003 – Que solicita do Executivo
junto a FERROBAN a
colocação de uma
cancela eletrônica na
passagem em nível da
ferrovia, localizada na
Rua Maranhão.

Nº161/2003 – Que solicita do Executivo
a execução de completa
limpeza nas trilhas
existentes no Bosque
Municipal.

Nº162/2003 – Que solicita do Executivo
o recapeamento das
ruas da Vila União,
principalmente a Rua
Ângelo Scapin.

Nº163/2003 – Que solicita do Executivo
o asfaltamento da rua
existente no conjunto de
casas do Frigorífico
Itarumã, localizada no
Jardim Aeroporto.

Nº164/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de uma
galeria pluvial com
aproximadamente 60
metros de extensão, no
final da Rua Amazonas,
possibilitando a sua
ligação com a Rua
Joaquim Catarino, no
Jardim São Judas Tadeu.

Nº190/2003 – Que solicita do
Secretário Municipal de
Esportes, Prof. Wilter
Guerzoni, a construção
de um campo de areia e
um mini-campo de
futebol no Conjunto
Poliesportivo do Jardim
Paraíso.

Nº191/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
sarjetão na esquina da
Rua Nossa Senhora
Aparecida com a Rua
Tupinambás.

Nº192/2003 – Que solicita do Executivo
a colocação de placa
com os dizeres: “Praça
João Mariano de Freitas
Filho” em local de
destaque na Praça do
Jacaré, para
conhecimento e
orientação à população.

Nº193/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Governo do
Estado de São Paulo, a
liberação de verbas para
a construção de pelo
menos mais duas
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passagens por sobre os
trilhos da Ferrovia.

Nº207/2003 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a
implantação de
iluminação pública na
Rua Ângelo Gaspareto,
imediações da Escola
Vocacional.

Nº208/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que
sejam reiniciadas e
concluídas as obras das
salas existentes em
prédio municipal
localizado na Cohab
JACB.

Nº209/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que
seja dada ampla
informação à população,
através de todos os
meios de divulgação
disponíveis, das datas
das retiradas dos
entulhos e galhos de
árvores pela Prefeitura
Municipal.

Nº210/2003 – Que solicita do Executivo
a colocação de painéis
(outdoors) em local de
destaque nos três
distritos industriais
existentes na cidade,
divulgando os incentivos
e benefícios que o
Município oferece aos
empresários que
pretendam se instalar em
Jales.

Nº242/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um novo
cemitério na cidade.

Nº243/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de obras de
alargamento da estrada
municipal que liga o
Córrego da Roça com a
Rodovia Eliézer
Montenegro Magalhães
(Jales-Água Vermelha).

Nº253/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de completa
limpeza nas imediações
da Estação da Estrada
de Ferro, na Rua 8, ao
lado do campo de
futebol.

Nº254/2003 – Que solicita do Executivo
a elaboração e o
encaminhamento à
Câmara Municipal de um
projeto de lei destinando
2% (dois por cento) da
arrecadação municipal
do IPVA para o Hospital
São Judas Tadeu, de
Barretos.

Nº282/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que

seja reativada a
produção de verduras na
Horta Municipal,
objetivando o
atendimento aos
Servidores Públicos
Municipais.

Nº283/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito, a
implantação de faixa de
sinalização no leito
carroçável de ambas as
vias da Avenida João
Amadeu, no trecho entre
o trevo de acesso à SP-
320 até a Rua Um, com
demarcação de três
passagens de veículos.

Nº284/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
implantação de uma
rotatória na Avenida João
Amadeu, cruzamento
com a Marginal Izaura
Berto Venturini.

Nº305/2003 – Que solicita do Executivo
a colocação de placas
indicativas com a
denominação de ruas em
diversos pontos da
cidade que ainda não
contam com as mesmas.

Nº309/2003 – Que solicita do Executivo
providências para
resolver o problema
causado por uma valeta
profunda existente na
Rua Benedito Artur
Peresi, imediações do
número 1243.

Nº310/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito
providências para que
seja refeita a pintura da
sinalização do trânsito no
Jardim Eldorado,
principalmente nas
esquinas onde os sinais
de advertências PARE
estão totalmente
apagados.

Nº365/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação do Serviço
de Fisioterapia Familiar,
para atendimento nas
próprias residências, de
pessoas incapacitadas
que não têm condições
de se locomoverem até o
Centro de Reabilitação.

Nº366/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
sarjetão na esquina da
Rua Kansas com a
Avenida Goiás, no
Jardim Paulista 2.

Nº367/2003 – Que solicita do Executivo

a iluminação da via que
interliga os bairros
Jardim Alvorada e Cohab
JACB 2.

Nº373/2003 – Que solicita do Executivo
providências para o
pagamento das horas-
extras devidas aos
servidores públicos
municipais referentes ao
exercício de 2002.

Nº374/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de um
Parque Infantil, com
todos os equipamentos
lúdicos necessários, em
todas as sedes de
Associações de Bairros
existentes em nossa
cidade.

Nº375/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de uma
rede de iluminação
pública na Rua Minas
Gerais, na Cohab Roque
Viola.

Nº382/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que
sejam firmados
convênios com a Santa
Casa de Misericórdia de
Jales e outros hospitais
da região, objetivando
acabar com a fila de
espera para cirurgias à
população carente do
município.

Nº383/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de
“sarjetão” na Rua Jales,
esquina com a Rua 25,
no Jardim América.

Nº384/2003 – Que solicita do Executivo
o recapeamento asfáltico
da Rua Ceará.

Nº397/2003 – Que solicita do Executivo
o recapeamento asfáltico
de várias ruas da Cohab
Arapuã.

Nº398/2003 – Que solicita do Executivo
junto a Elektro, a
implantação de duas
luminárias na Rua
Antonio Pavan, ao lado
do número 1379, na
Cohab Dercílio Joaquim
de Carvalho.

Nº399/2003 – Que solicita do Executivo
a instalação de uma
creche no Jardim São
Gabriel.

Nº400/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
sarjetão na esquina da
Rua Tupinambás com a
Rua Rio de Janeiro.

Nº410/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de completa
limpeza, com a retirada
do mato que cresce à
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beira do asfalto, na Rua
Suécia, proximidades do
número 1664, no Alto da
Boa Vista, também
conhecida como “Subida
Preta”.

Nº411/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Telefônica a
instalação de um
telefone público na Rua
Amazonas, defronte ao
número 1554, na Vila
Aparecida.

Nº417/2003 – Que solicita do Executivo
a realização das
seguintes obras na Rua
Suécia, no Alto da Boa
Vista, também conhecida
como “Subida Preta”: 1-
defronte ao número
2020, recuperação das
guias e sarjetas que
estão destruídas e 2-
defronte ao número
2008, recuperação de
guias e sarjetas e
colocação de tampa na
entrada de galeria pluvial
(boca de lobo).

Nº426/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que
seja refeita a
pavimentação asfáltica
de trecho da Rua
Juscelino K. de Oliveira,
objetivando resolver o
problema do “piscinão”,
causado por enorme
buraco.

Nº427/2003 – Que solicita do Executivo
a colocação de três ou
quatro telhas na
cobertura do vestiário do
campo de futebol do
Jardim Paraíso.

Nº428/2003 – Que solicita do Executivo
a criação e instalação da
Ouvidoria do Idoso, para
atendimento, orientação,
encaminhamento e
recebimento de
reclamações e
denúncias, às pessoas
da terceira idade.

Nº429/2003 – Que solicita do Executivo
a criação e instalação de
um Pólo Cultural da
Terceira Idade em nosso
Município, colocando à
disposição dos idosos
um espaço adequado
para bailes e reuniões
festivas, com lanchonete,
sala de jogos e de
música e demais
e q u i p a m e n t o s
imprescindíveis ao
convívio e ao bem estar
dos mesmos.

Nº435/2003 – Que solicita do Executivo

a construção de uma
rampa de acesso ao lado
da escada na Praça João
Mariano de Freitas,
ligando-a ao ponto de
circular da Rua Nove.

Nº436/2003 – Que solicita do Executivo
a colocação de uma
ambulância à disposição
da população mais
carente, nos bairros de
maior distância do Pronto
Socorro Municipal para
atendimento aos casos
de urgência .

Nº439/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de uma
campanha contra as
drogas em nosso
Município, objetivando a
conscientização de toda
a comunidade,
principalmente dos
jovens.

REQUERIMENTOS

Nº04/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre quem
é o jornalista responsável
pelo evento festivo de
jornalistas em que a
Prefeitura arcou com a
despesa de cem
refeições; sobre o
autorizador de tal
despesa, em que
dotação orçamentária tal
despesa foi empenhada
e quando a mesma foi
paga. - Rejeitado

Nº12/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre o
motivo do não
pagamento das horas-
extras trabalhadas pelos
servidores públicos
municipais de agosto a
dezembro de 2002,
quando serão pagas tais
horas-extras e como a
Prefeitura pretende
pagar as horas-extras
atrasadas aos
funcionários que
recebem sessenta horas
mensais, que é o limite.

Nº013/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre a
quantidade de
ambulâncias que a
Prefeitura coloca à
disposição para
atendimento à nossa
população; sobre a
quantidade de
ambulâncias que ficam
de plantão para o
atendimento no período

noturno e em casos de
e m e r g ê n c i a s
simultâneas, como é
procedido o atendimento
pelas ambulâncias.

Nº020/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre os
motivos pelos quais até
a presente data a
Prefeitura Municipal não
executou as obras de
guias, sarjetas e
pavimentação asfáltica
no prolongamento da
Rua 19, conforme
compromisso assumido
em lei de 1996 e sobre
os motivos pelos quais o
IPTU da área
r e m a n e s c e n t e
pertencente ao Senhor
José Scarin, de R$
114,00 em 2001
aumentou para R$
1.176,00 em 2003.

Nº024/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre se a
Prefeitura Municipal tem
conhecimento de boatos
sobre a possibilidade de
que Jales poderá perder
a Delegacia da Receita
Federal e a Delegacia
Seccional de Polícia e
em caso afirmativo, quais
as providências que vai
adotar objetivando não
permitir que tais órgãos
encerrem as suas
atividades em Jales.

Nº043/2003 – Que requer do
Ilustríssimo Senhor
Presidente da Comissão
Organizadora da FACIP/
2003, informações sobre
o valor pago pelo Sr.
Wladimir Prandi Franco à
Comissão Organizadora
da FACIP/2003, pela
locação do terreno onde
foi instalada a Boate
Saloon e se houve
alguma licitação para tal
locação. Em caso
afirmativo, quem
participou dela e quais
foram os valores das
propostas apresentadas.

Nº045/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre o
valor que a Prefeitura
Municipal gastou com a
aquisição de
m e d i c a m e n t o s
destinados à população
carente nos últimos doze
meses e quais empresas
f o r n e c e r a m
medicamentos à
Prefeitura, seus
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respectivos valores e
quantidades.

Nº049/2003 – Que requer do
Excelentíssimo Senhor
Doutor Antonio Carlos
Candil, Prefeito
Municipal de Marinópolis
e Presidente da
Associação dos
Municípios do Oeste
Paulista – AMOP,
providências junto aos
setores responsáveis
pela segurança da Ponte
Rodoferroviária sobre o
Rio Paraná, para que a
sua manutenção seja
efetuada de forma
constante.

Nº050/2003 – Que requer dos
E x c e l e n t í s s i m o s
Senhores Deputados
E s t a d u a i s
Representantes da
Região Oeste do Estado
de São Paulo na
Assembléia Legislativa,
providências junto aos
setores responsáveis
pela segurança da Ponte
Rodoferroviária sobre o
Rio Paraná, para que a
sua manutenção seja
efetuada de forma
constante.

Nº051/2003 – Que requer dos
E x c e l e n t í s s i m o s
Senhores Deputados
F e d e r a i s
Representantes da
Região Oeste do Estado
de São Paulo na Câmara
dos Deputados,
providências junto aos
setores responsáveis
pela segurança da Ponte
Rodoferroviária sobre o
Rio Paraná, para que a
sua manutenção seja
efetuada de forma
constante.

Nº052/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre o
débito da Prefeitura
Municipal de Jales com o
Espólio Euphly Jalles; se
o pagamento de tal
dívida está sendo
efetuado de forma
parcelada; sobre o valor
de cada parcela e qual o
valor da parcela vencível
em 31/12/2003.

Nº54/2003 – Que requer do Conselho
Municipal de Trânsito
informações sobre o
responsável pela
autorização para a
colocação de
ondulações transversais

(quebra-molas e/ou
tartarugas) nas vias
públicas de Jales e se
tais implantações
obedecem as normas
estabelecidas pelo
CONTRAN.

Nº055/2003 – Que requer do
Comandante da Polícia
Militar de Jales
providências para
aumentar o
patrulhamento ostensivo
nos bairros e no centro
da cidade.

Nº058/2003 – Que requer do Executivo
várias informações sobre
a distribuição de leite às
crianças do Município:
quantidade colocada à
disposição pela
Prefeitura, quantidade
destinada a cada criança
semanalmente, nomes e
endereços das crianças,
endereços dos postos e/
ou locais de distribuição
de leite, quantidade
distribuída em cada
posto e/ou local de
distribuição e se os
idosos carentes também
são beneficiados com a
distribuição.

Nº064/2003 – Que requer da Diretoria
da Ferroban, a
implantação de uma
cancela na passagem
em nível por sobre a
ferrovia, na Rua
Maranhão, no bairro
Jardim Paulista,
perímetro urbano da
cidade de Jales.

Nº065/2003 – Que requer da Diretoria
da Ferroban, providência
para orientar os
maquinistas para que
util izem de forma
adequada e sem
exageros o apito dos
trens, quando da
passagem dos comboios
pelo perímetro urbano da
cidade, principalmente
no período noturno. –
Rejeitado

Nº069/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre se
houve interferência do
Chefe do Poder
Executivo na demissão
do funcionário Ednei
Miranda, que denunciou
o desaparecimento de
motor de perua Kombi
Volkswagen do
Almoxarifado da
Prefeitura Municipal;

Sobre se as despesas
decorrentes da aquisição
de outro motor  foram
pagas pela Prefeitura,
caso o motor
desaparecido tenha sido
substituído por outro e de
qual empresa foi
adquirido o motor, o
número de registro e o
valor.

Nº078/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre o
valor arrecadado pela
Prefeitura com a Taxa de
Iluminação Pública e
como é feito o repasse da
arrecadação para a
Prefeitura. Requer ainda
informações sobre quais
os pontos escuros da
cidade que foram
iluminados com recursos
provenientes da taxa e
quem está executando a
implantação de
iluminação pública, se
Prefeitura ou ELEKTRO.

Nº113/2003 – Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal se as
placas com material
adesivo de identificação
de nomes de ruas foram
colocadas com
autorização da Prefeitura
e se o Município pagou
por estas placas, o valor
de cada placa. Requer
ainda, para que informe
se os responsáveis pela
aquisição tinham
conhecimento de que as
mesmas eram feitas com
material adesivo.

MOÇÃO

Pesar nº09/2003 – Pelo falecimento de
Laura Puerta Masson
- Subscrita pelo Vereador
Prof. Jediel Zacarias.

EMENDAS ÀS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS P ARA O
EXERCÍCIO DE 2004

Aditiva nº42/2003 – Construção de
piscinas, mini-campo,
campo de areia e
alambrado no Conjunto
Poliesportivo do Jardim
Paraíso.
-  Construção de creche
no Jardim Municipal.
- Recuperação e
implantação de
melhoramentos no
Centro de Lazer do
Trabalhador “Pedro
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Borges de Lima”.

PROJETOS

P.L. nº102/2003 – Que dispõe sobre
sanções administrativas
a estabelecimentos que
c o m e r c i a l i z a m
medicamentos falsos e
adulterados.

- Devolvido ao autor
P.L. nº104/2003 – Que dispõe sobre o

diagnóstico de gestantes
portadoras do vírus HIV
e prevenção da
transmissão do mesmo
aos fetos e crianças
recém-nascidas e dá
outras providências.

- Devolvido ao autor
P.L. nº106/2003 – Que dispõe sobre

destinação de restituição
de repasse do Legislativo
ao Município.

- Devolvido ao autor
P.L. nº108/2003 – Que determina o envio

à Câmara Municipal de
todos os Decretos
editados pelo Poder
Executivo de Jales e dá
outras providências.

- Em tramitação

HILÁRIO PUPIM

INDICAÇÕES

Nº029/203 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a
implantação de duas
luminárias nos postes
existentes na Praça
Guimarães Rosa, no
Jardim Arapuã.

Nº061/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que
sejam concedidas aos
motoristas que prestam
serviços na Secretaria
Municipal de Educação
as mesmas gratificações
que são pagas aos
motoristas da Secretaria

Municipal de Saúde,
lotados no Pronto
Socorro Municipal.

Nº062/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
implantação de faixas
indicativas de passagem
de pedestres na Avenida
João Amadeu,
confluência com a Rua
15, imediações da
Escola Estadual Dep.
Oswaldo de Carvalho.

Nº063/2003 – Que solicita do Executivo
junto a Diretoria do
SESC – Serviço Social
do Comércio, a
instalação de uma
unidade da referida
entidade em nosso
Município, objetivando o
oferecimento de cursos
profissionalizantes.

IRINEU RODRIGUES DE
CARVALHO

INDICAÇÕES

Nº026/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de placas
indicativas com os
nomes de ruas e
avenidas nos Conjuntos
Habitacionais JACB e
Arapuã.

Nº027/2003 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO sejam
trocadas as lâmpadas
existentes na rede de
iluminação pública do
Conjunto Habitacional
JACB, principalmente na
Rua Aracajú.

Nº035/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de uma
praça pública com todos
os equipamentos de
lazer, benfeitorias,
ajardinamento e
arborização em área
localizada na Rua
Mirassol, esquina com a

Rua Aracaju e Avenida
Brasília, no Conjunto
Habitacional José
Antonio Caparroz Bogaz
– JACB.

Nº268/2003 – Que solicita do Executivo
a colocação de um vidro
ou grade de proteção no
guichê de atendimento
da farmácia do Posto de
Saúde de Jales.

Nº313/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de obras
de infra-estrutura e
asfaltamento no Jardim
Alvorada.

Nº430/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Telefônica, a
instalação de um
telefone público “orelhão”
para uso comunitário, na
Rua Belo Horizonte, na
Cohab JACB (antiga
sede da Polícia
Comunitária) na parte
interna da Incubadora
Industrial para
atendimento aos micro-
empresários ali
instalados.

Nº433/2003 – Que solicita do Executivo
o atendimento às justas
reivindicações dos
Servidores Públicos
Municipais, contidas em
Ofício do Sindicato dos
Servidores Públicos
Municipais de Jales,
anexo à Indicação.

MOÇÃO

Aplausos nº48/2003 – À Junta do Serviço
Militar de Jales, pela
organização do Ato
Cívico de Entrega de
Certificados de Dispensa
de Corporação do
Serviço Militar, realizado
com muito entusiasmo e
brilhantismo.

PROJETOS

P.L. nº46/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Osmar da Veiga
Pimentel)
Autógrafo nº39/2003
Lei nº2.748/2003

P.L. nº47/2003 – Que declara de Utilidade
Pública o Sindicato dos
Servidores Públicos
Municipais de Jales.

- Devolvido ao autor
P.L. nº56/2003 – Que denomina via

pública e dá outras
providências. (Rua
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Bauru)
Autógrafo nº54/2003
Lei nº2.765/2003

P.L. nº64/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Margarida Duella da
Silva)
Autógrafo nº56/2003
Lei nº2.766/2003

P.L. n89/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua dos
Ipês – prolongamento)
Autógrafo n80/2003
Lei nº2.791/2003

P.L. nº100/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua João
Berjas Ortega)
Autógrafo nº91/2003
Lei nº2.801/2003

JEDIEL ZACARIAS

INDICAÇÕES

Nº008/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
sarjetão na Avenida
Guilherme Soncini,
confluência com a
Avenida Paulo
Marcondes, imediações
do Aeroporto Municipal,
caminho que leva à
FACIP.

Nº009/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
sarjetão na Rua 13
esquina com a Rua 2,
defronte ao portão de
entrada da Escola
Estadual Dr. Euphly
Jalles.

Nº010/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de um
redutor de velocidade
“quebra-molas” na
Avenida Brasília,
imediações do número
214, no Conjunto
Habitacional JACB I.

Nº025/2003 – Que solicita do Executivo

junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
instalação de um
semáforo na Avenida
Francisco Jalles, esq.
com a Rua 4.

Nº058/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
implantação de um
obstáculo redutor de
velocidade transversal
na Rua Cauã, número
1835, no Conj.
Habitacional Roque
Viola, defronte a
residência do Senhor
José Moraes.

Nº059/2003 – Que solicita do Executivo
junto a TELEFONICA a
instalação de um
telefone público na Rua
Julio Osório, nº777,
defronte a empresa
Matos Confecções, no
Distrito Industrial 2.

Nº060/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
implantação de um
obstáculo redutor de
velocidade na Rua São
Bernardo, altura do
nº1677, no Jardim
Paulista 1.

Nº088/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
substituição dos
obstáculos redutores de
velocidade localizados
na Avenida Paulo
Marcondes, nº900,
imediações da 1ª Igreja
Batista de Jales.

Nº089/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
implantação de um
obstáculo redutor de
velocidade (quebra-
mola) na Rua Cinturão
Verde, altura do número
3347.

Nº090/2003 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a
colocação de uma
luminária na Rua Altino
Antonio de Oliveira,
defronte ao nº1.375, no
Jardim Eldorado.

Nº116/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito, a
implantação de uma
ciclovia na Avenida Paulo
Marcondes, no Distrito
Industrial I.

Nº117/2003 – Que solicita do Executivo
o recapeamento da Rua

Joaquim Mamoré e da
Rua Itararé, na Chácara
Alto do Marimbondo.

Nº118/2003 – Que solicita do Executivo
providências para dar
continuidade na
construção iniciada no
ano passado da galeria
pluvial localizada na Rua
Flávio Ferraz, esquina
com a Rua Manoel
Albuquerque, no Jardim
Morumbi.

Nº119/2003 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a
colocação de luminárias
em dois postes
existentes na travessa
Ari Barroso, esquina com
a Rua 12.

Nº120/2003 – Que solicita do Executivo
junto à ELEKTRO, a
colocação de luminárias
em dois postes
existentes na Alameda
das Acácias, altura dos
números 28 e 56, no
Jardim Samambaias.

Nº152/2003 – Que solicita do Executivo
a recuperação e a
realização de
melhoramentos na
Estrada Municipal do
Bairro da Figueirinha,
principalmente no trecho
próximo a residência do
Senhor Genesmar
Ribeiro da Cunha.

Nº158/2003 – Que solicita do Executivo
a execução de obras de
prolongamento da
galeria pluvial existente a
céu aberto na Rua
Dezenove, altura do
número 952, no Jardim
São Judas Tadeu.

Nº176/2003 – Que solicita do Executivo
o asfaltamento da
rotatória localizada em
torno da torre de alta-
tensão na confluência da
Rua Fioravante
Meguezzi com a Avenida
João Amadeu.

Nº185/2003 – Que solicita do Executivo
a recuperação das guias
e sarjetas existentes na
altura do número 1544,
da Rua da Liberdade, no
Jardim Bom Jesus.

Nº186/2003 – Que solicita do Executivo
a recuperação da
estrada municipal do
Córrego da Roça que
tem inicio na estrada
velha Jales-Vitória Brasil
(imediações do Jales
Clube) e vai até a
Rodovia Eliezer
Montenegro Magalhães
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(Jales-Água Vermelha).
Nº201/2003 – Que solicita do Executivo

junto a SABESP a
construção de uma rede
de esgotos no
prolongamento da
Avenida Francisco
Jalles.

Nº202/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de completa
limpeza, roçando o
matagal existente em
vários locais baldios no
Jardim Santo Expedito.

Nº220/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que
seja liberado o projeto de
reforma da Escola
Estadual Juvenal
Giraldelli, uma vez que
os recursos financeiros já
foram disponibilizados e
estão depositados em
conta da Prefeitura
Municipal.

Nº221/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação das
seguintes benfeitorias no
Centro Esportivo do
Jardim Paraíso: uma
piscina pública, uma
piscina para biribol e a
colocação de alambrado
cercando toda a sua
área.

Nº222/2003 – Que solicita do Executivo
a criação e instalação de
um Parque Infantil,
dotado de todos os
e q u i p a m e n t o s
adequados, para
atendimento às crianças
que não freqüentam mais
a Associação de Pais e
Amigos dos
Excepcionais – APAE.

Nº223/2003 – Que solicita do Executivo
a colocação de placas
indicativas com os
nomes das pessoas que
dão denominação aos
viadutos existentes na
Rodovia Euclides da
Cunha, SP-320, no
perímetro urbano da
cidade.

Nº227/2003 – Que solicita do Executivo
providências no âmbito
administrativo e judicial
no sentido de resolver de
forma definitiva o
problema da existência
de prédios abandonados
na cidade.

Nº237/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de placas
indicativas de
denominação de ruas
nas vias públicas dos
bairros Jardim Bom

Jesus, Jardim São Jorge
e Jardim Eldorado.

Nº238/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao DER e
Constroeste, empresa
responsável pela
manutenção da Rodovia
Euclides da Cunha, a
execução das seguintes
obras: 1)- reconstrução
de guias e sarjetas na
entrada principal da
cidade de Jales, nas
proximidades da
garagem do Expresso
Itamarati, no Distrito
Industrial 2 e 2) –
reconstrução das cercas
existentes no trecho
duplicado em todo o
perímetro urbano da
cidade.

Nº239/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito, a
implantação de um
obstáculo redutor de
velocidade na Rua
México, imediações do
número 2743, no Jardim
Ana Cristina.

Nº261/2003 – Que solicita do Executivo
o asfaltamento de um
trecho de
aproximadamente 40
metros embaixo da linha
de transmissão de alta
tensão da Elektro, na
Rua João Alves Viana,
na Cohab JACB 2.

Nº262/2003 – Que solicita do Executivo
a reabertura de ruas que
estão fechadas ao
tráfego de veículos no
Conjunto Habitacional
“Dercílio Joaquim de
Carvalho”.

Nº263/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito, a
construção de um
canteiro central no leito
carroçável do
prolongamento da
Avenida Francisco
Jalles, confluência da
Avenida Paulo
Marcondes com a
Avenida da Integração.

Nº278/2003 – Que solicita do Executivo
a reforma do “sarjetão”
localizado na confluência
da Rua Bom Jesus com
a Rua da Fraternidade,
no Jardim Bom Jesus.

Nº279/2003 – Que solicita do Executivo
junto ELEKTRO a
implantação de
iluminação pública na
Rua Kansas, imediações

do número 163, no
Jardim Estados Unidos,
proximidades da
residência da Senhora
Marli Ferri.

Nº280/2003 – Que solicita do Executivo
providências para a
contratação de
assinatura anual do
Jornal dos Concursos
para a Biblioteca Pública
Municipal.

Nº281/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
devida sinalização da via
de acesso da Avenida
Áureo Fernandes de
Faria (Marginal da SP
320) com a Avenida João
Amadeu, conforme
sugestão em mapa
anexo à Indicação.

Nº302/2003 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a
implantação de
iluminação pública nos
postes existentes no
prolongamento da
Avenida Francisco
Jalles, altura dos
seguintes números de
e s t a b e l e c i m e n t o s
comerciais e de
prestação de serviços:
3475 – Ferri Comércio de
Peças; 3505 – Oficina
Cheta; 3515 – Oficina
Valdomiro Volks e 3455
– Reguladora de Motor
Jales.

Nº303/2003 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a
implantação de
iluminação pública na
Rua Montana,
imediações do número
461 e adjacências, no
Jardim Estados Unidos,
proximidades da
residência do Senhor
Maurício A. Marcelino.

Nº304/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
sarjetão na confluência
da Rua Santa Tereza,
com a Rua Pedro Dutra
da Silva.

Nº306/2003 – Que solicita do Executivo
a colocação de um
obstáculo redutor de
velocidade na Rua Cauã,
altura do número 1670,
na Cohab “Dercilio
Joaquim de Carvalho”.

Nº307/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de completa
limpeza na entrada da
galeria pluvial localizada
em frente do número
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1723 da Rua Cauã, na
Cohab “Dercílio Joaquim
de Carvalho”.

Nº308/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito, a
demarcação do solo
asfáltico na Avenida
Áureo Fernandes de
Faria, confluência com o
prolongamento da
Avenida João Amadeu,
no Distrito Industrial II,
com a execução de
obras de arte, conforme
mapa anexo à Indicação.

Nº339/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de completa
reforma no Monumento à
Bíblia, localizado na
Praça João Mariano de
Freitas.

Nº340/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de um
quebra-molas na Rua
Califórnia, no Jardim
Estados Unidos.

Nº368/2003 – Que solicita do Executivo
a instalação de um
telefone público
“Orelhão” na Rua
Domingos Masson,
4106, no Conjunto
Habitacional “Santo
Hernandes Argentina”.

Nº385/2003 – Que solicita do Executivo
o recapeamento asfáltico
na Alameda dos Ipês,
fundos da Distribuidora
Skol, no Jardim
Samambaia.

Nº386/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
construção de uma
abertura no canteiro
central existente no leito
carroçável do
prolongamento da
Avenida João Amadeu,
via de acesso ao Jales
Clube, na confluência
com a via de acesso para
a Estrada Municipal
Jales-Dolcinópolis.

Nº387/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de
galerias pluviais,
asfaltamento e demais
benfeitorias que se
fizerem necessárias, no
trecho aberto da Rua
Lisboa, confluência com
a Rua Iugoslávia, no
Jardim Nova Vida.

Nº388/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de operação
tapa-buracos na
confluência da Rua
México com a Avenida

Arapuá, localizada nos
fundos da APAE de
Jales.

Nº406/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
implantação de um
quebra-molas na Rua
Cauã, altura do número
1700, na Cohab Dercilio
Joaquim de Carvalho.

Nº425/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
retirada dos obstáculos
redutores de velocidade
existentes na Avenida
Áureo Fernandes de
Faria, no Distrito
Industrial 2, por serem
a b s o l u t a m e n t e
desnecessários.

Nº431/2003 – Que solicita do Executivo
o recapeamento asfáltico
da Rua Joaquim Muniz
Pereira, entre a Rua 23
e a Rua Júlio de
Mesquita Filho, no
Jardim América.

Nº432/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de operação
tapa-buracos na
Travessa Jutaí, no
Jardim Pêgolo.

REQUERIMENTO

Nº01/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre
quando serão iniciadas
as obras dos 94
apartamentos a serem
construídos pela CDHU
no terreno localizado
próximo à linha da
ferrovia e o
Supermercado Botinho e
requer também o
encaminhamento de
todas as informações
disponíveis sobre o
andamento do referido
convênio objetivando a
construção de tais
apartamentos.

MOÇÕES

Aplausos nº16/2003 – À Diretoria da
AERJ – Associação dos
Engenheiros da Região
de Jales, pela realização
do café da manhã, no dia
09 de maio de 2003, em
sua sede, oportunidade
em que foi apresentada
a nova diretoria da
entidade.

Pesar nº19/2003 – Pelo falecimento de
Rosely Margareti Tebaldi.

- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

Pesar nº20/2003 – Pelo falecimento de
Arminda Gomes de
Campos.
- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

Aplausos nº21/2003 – Aos Dirigentes e
Membros da Igreja
Adventista da Promessa
de Jales, pela promoção
da II ACAP – Ação
Comunitária Adventista
da Promessa, realizada
em 18 de maio de 2003.

Aplausos nº23/2003 – Aos Diretores e
Membros da Associação
Nipo Jalesense e a toda
a Colônia Japonesa de
Jales, pelo 95ª
Aniversário da chegada
dos primeiros imigrantes
japoneses no Brasil.

Aplausos nº30/2003 – Ao Diretor
Regional da Sabesp de
Jales, Antonio Rodrigues
da Grella Filho e demais
funcionários da Sabesp,
pela organização e
promoção da SIPAT 2003
– 10ª Semana Interna de
Prevenção de Acidentes
de Trabalho.

Aplausos nº34/2003 – Aos Diretores e
Integrantes da
Associação Anti-
Alcoólica de Jales, pela
passagem do 23º
aniversário de existência
em nossa comunidade.

Aplausos nº49/2003 – Ao Pastor
Sebastião Umbelino,
dirigentes e membros da
Igreja Evangélica
Assembléia de Deus/
Ministério Belém, de
Jales e demais
organizadores do 1º
Grande Congresso
Infantil, pelo êxito do
evento evangélico.

Aplausos nº55/2003 – Aos Pastores da
Primeira Igreja Batista de
Jales, Pastores Elias
Fernandes de Matos e
Ricardo Floriano
Valadão, bem como à
Comissão Organizadora
da “III Noite Tropical da
Igreja Batista”,
representada pelos
membros Bismark Jun-it
Kawakino e Rubens Neto
Duarte, pelo sucesso
extraordinário alcançado
no evento supra citado.

Aplausos nº57/2003 – À Família Rossafa,
pelos cinqüenta anos de



—  21  —

existência em nosso
Município, destacando-
se pela participação na
comunidade nos setores
e m p r e s a r i a l ,
agropecuário, político,
assistência social,
fi lantropia e
benemerência.
- Subscrita pelos
demais Vereadores à
Câmara Municipal.

EMENDAS ÀS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS P ARA O
EXERCÍCIO DE 2004

Aditiva nº44/2003 – Prolongamento da
Avenida Francisco Jalles
ligando-a ao Jardim do
Bosque.
- Prolongamento da
Avenida Maria Jalles
com a canalização do
Córrego do   Marimbondo
até na Avenida
Salustiano Pupim.

                          - Criação e instalação da
Secretaria Municipal de
Comunicação.
- Implantação de
semáforo na Avenida
Francisco Jalles, esquina
com a Rua 4.

Aditiva nº49/2003 – Concessão de apoio
à Associação Regional
de Artes Plásticas.

      - Concessão de apoio à Associação
dos Artesãos de Jales.
- Concessão de apoio à
Associação Regional da
Cultura Hip Hop.
- Subscrita pelos
Vereadores: Flávio
Prandi Franco e Wilson
de Souza Negrão.

Aditiva nº50/2003 – Concessão de apoio
à Associação de Pais e
Amigos do Enxadrismo
de Jales.

- Concessão de apoio à Associação
Cultural e Desportiva de
Esportes Sobre Rodas
Não  Motorizados de
Jales.
- Subscrita pelos
Vereadores: Flávio
Prandi Franco e Wilson
de Souza Negrão.

PROJETOS

P.L. nº13/2003 – Que dispõe sobre a
instalação de cercas
energizadas destinadas
a proteção de perímetros

no Município de Jales e
dá outras providências.
Autógrafo nº22/2003
Lei nº2.736/2003

P.L. nº22/2003 – Que introduz no
currículo escolar aulas
de educação para o
trânsito.
Autógrafo nº38/2003
Lei nº2.756/2003

P.L. nº51/2003 – Que dá denominação a
via pública. (Rua João
Cândido de Carvalho)
Autógrafo nº44/2003
Lei nº2.752/2003

P.L. nº72/2003 – Que proíbe o uso de
cerol ou substâncias
cortantes nas linhas de
empinar papagaios,
pipas e similares no
âmbito municipal e dá
outras providências.
Autógrafo nº63/2003
Lei nº2.774/2003

P.L. nº98/2003 – Que dá nova
denominação a via
pública. (Rua Ari Barros
Rocha)
Autógrafo nº88/2003
Lei nº2.798/2003

ENG. JOSÉ EDUARDO
PINHEIRO CANDEO

INDICAÇÕES

Nº024/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
sarjetão na Rua Tomás
Floriano, esquina com a
Rua Camapuã, no
Conjunto Habitacional
“Dercílio Joaquim de
Carvalho”.

Nº053/2003 – Que solicita do Executivo
junto a TELEFONICA, a
instalação de um
telefone público na Rua
José Pedro Gonçalves
dos Santos, 43, no
Residencial São Lucas.

Nº084/2003 – Que solicita do Executivo
o recapeamento do

trecho inicial da Rua 8,
próximo à Avenida Jânio
Quadros.

Nº106/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que
seja aberto o portão
principal do Cemitério
Municipal de Jales aos
domingos.

Nº129/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que
seja elaborado e
encaminhado à Câmara
Municipal, Projeto de Lei
autorizando o débito em
folha de pagamento das
parcelas do IPTU do
exercício de 2003, aos
servidores públicos
municipais.

Nº130/2003 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a
ampliação da rede de
energia elétrica com a
colocação de um poste
com luminária na Rua
Porto Rico, defronte ao
número 3050, no Jardim
Santo Expedito,
residência da Senhora
Antônia Tobal.

Nº131/2003 – Que solicita do Executivo
o recapeamento da Rua
José Evaristo
Scaramuzza, no trecho
entre a Avenida Roque
Viola e a Avenida
Salustiano Pupim.

Nº132/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
implantação de um
obstáculo redutor de
velocidade (quebra-
molas) na Avenida
Antonio Pavan, alguns
metros antes da
confluência com a Rua
Nossa Senhora das
Graças, no Conjunto
Habitacional “Dercílio
Joaquim de Carvalho”.

Nº133/2003 – Que solicita do Executivo
providências para uma
completa remodelação
no terreno pertencente à
Prefeitura, localizado na
confluência da Rua 17,
com a Rua 8 e a Avenida
Jânio Quadros, que
serve como ponto para
carrinheiros, sendo o
ajardinamento, a
demarcação e a
pavimentação do piso no
referido ponto.

Nº184/2003 – Que solicita do Executivo
junto à ELEKTRO, a
ampliação da rede de
iluminação pública da
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cidade, com a colocação
de duas luminárias na
Rua Oregon, imediações
dos números 225 e 381,
no Jardim Estados
Unidos.

Nº205/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
sarjetão na esquina da
Rua Equador com a Rua
Peru, no Jardim Santo
Expedito.

Nº206/2003 – Que solicita do
Presidente da Câmara
Municipal providências
para se fazer um acordo
entre todos os
Vereadores e a Mesa da
Câmara, no sentido de
que todas as Moções de
Pesar a serem
apresentadas ao
Plenário, sejam
elaboradas tendo como
autores todos os
Vereadores da Casa.

Nº244/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito,
providências para que
sejam retiradas as placas
de proibido estacionar
que estão colocadas na
Avenida Nações Unidas,
no trecho entre o número
3313 até o Posto
Modelinho.

Nº245/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
colocação de um
obstáculo redutor de
velocidade na Rua 15,
em frente ao número
2553, centro.

Nº264/2003 – Que solicita do Executivo
as providências que se
fizerem necessárias
junto ao Instituto
Nacional de Colonização
e Reforma Agrária –
INCRA, no sentido da
celebração de convênio
objetivando a criação e a
instalação de uma
Unidade Municipal de
Cadastramento – UMC,
em Jales.

Nº265/2003 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a
implantação de
luminárias nos postes da
rede de energia elétrica
que ainda não contem
com tal benfeitoria,
objetivando a eliminação
de todos os pontos
escuros existentes na
Rua Peru, no Bairro
Santo Expedito.

Nº287/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de rampas
de acesso aos sanitários
públicos localizados na
Praça João Mariano de
Freitas, objetivando
proporcionar adequado
atendimento aos
deficientes físicos.

Nº288/2003 – Que solicita do Executivo
a elaboração e o
encaminhamento à
Câmara Municipal de
Projeto de Lei
autorizando o desconto
das parcelas mensais do
IPTU e taxas do ano em
curso, em folha de
pagamento dos
servidores públicos
municipais.

Nº346/2003 – Que solicita do Executivo
a elaboração e o
encaminhamento à
Câmara Municipal de
projeto de lei
acrescentando ao Plano
Diretor de
Desenvolvimento e a
legislação municipal
concernente, a
instalação de rede
telefônica, no rol de
exigências para
aprovação de novos
lançamentos.

Nº371/2003 – Que solicita do Executivo
junto à SABESP a
extensão da rede
coletora de esgotos na
Rua Nova York,
objetivando possibilitar a
ligação na propriedade
do Senhor José Bastos,
localizada no número
975, defronte a Cozinha
Piloto.

Nº390/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
implantação de um
obstáculo redutor de
velocidade na Rua
Camapuã, em frente ao
número 1630, no
Conjunto Habitacional
Dercilio Joaquim de
Carvalho.

REQUERIMENTOS

Nº016/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre a
quantidade de bolsas de
estudos que foram dadas
pela Prefeitura Municipal
para alunos do Curso
Superior e Cursos
Técnicos; sobre os
estabelecimentos de

ensino beneficiados e a
quantidade de bolsas de
estudos destinadas a
cada um; Requer ainda
para discriminar os
cursos, o nome dos
alunos que receberam
bolsas, as escolas
beneficiadas e sobre os
critérios utilizados pela
Prefeitura para conceder
tais bolsas de estudos.

Nº025/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre os
servidores que foram
beneficiados com a
efetivação no cargo de
Auxiliar de enfermagem
em decorrência da
aplicação do Plano de
Cargos e Carreira da
Prefeitura Municipal,
encaminhando cópia de
todas as portarias de
nomeação nos
exercícios de 2001 e
2002. Requer ainda seja
encaminhada relação de
todos os servidores
beneficiados com a
aplicação do Plano de
Cargos e Carreiras,
contendo nome, cargo
que se encontrava e o
cargo que foi efetivado.

Nº060/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre o
procedimentos exigidos
para que uma firma que
se encontra com as suas
atividades paralisadas
possa efetuar a sua
baixa junto ao cadastro
de contribuintes da
Prefeitura.

Nº090/2003 – Que requer do Executivo
para que informe se
durante o período em
que o Senhor Durvalino
Gouveia exerceu o cargo
de Secretário Municipal
da Habitação a Prefeitura
Municipal continuou
pagando o aluguel de
imóvel de sua
propriedade localizado
no Distrito Industrial II.

Nº092/2003 – Que requer do
Superintendente do
IPASM, várias
informações sobre a
venda de terreno do
IPASM ao “Grande
Lagos Park Hotel”, bem
como o valor de todos os
demais terrenos
vendidos pelo Instituto,
pessoas que
participaram da compra e
o valor de cada proposta
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apresentada.
Nº097/2003 – Que requer do Executivo

para que informe à
Câmara Municipal em
que dia, mês e ano foi
requerido e em que dia,
mês e ano foi concedido
e expedido pela
Prefeitura Municipal de
Jales o “Habite-se”
referente à construção
do “Grande Lagos Park
Hotel” de propriedade do
Senhor Durvalino
Fernandes Gouveia, ex-
Secretário Municipal da
Habitação.

Nº099/2003 – Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal
quanto cada uma das
Secretarias Municipais
gastaram com despesas
de viagens e estadias
durante o ano de 2003,
discriminando-as, mês a
mês.

Nº100/2003 – Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal em
que dia, mês e ano foi
requerido e em que dia,
mês e ano foi concedido
e expedido pela
Prefeitura Municipal de
Jales o Alvará de Licença
de Funcionamento
referente ao “Grandes
Lagos Park Hotel” de
propriedade do Senhor
Durvalino Gouveia, Ex-
Secretário Municipal de
Habitação.

Nº116/2003 – Que requer do Executivo
o envio de cópias à
Câmara Municipal dos
balancetes de
prestações de contas do
CCI durante a
administração 1997/
2000, bem como dos
balancetes de
prestações de contas do
CCI dos últimos seis
meses da Diretoria
anterior a esta que foi
r e c e n t e m e n t e
empossada, juntamente
com as cópias das notas
fiscais de compra.

EMENDAS ÀS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS P ARA O
EXERCÍCIO DE 2004

Aditiva nº43/2003 – Aquisição de
e q u i p a m e n t o s
adequados para a
segurança do trabalho.
- Aquisição de motociclos

(vespas, bis)
- Criação e instalação da
Secretaria Municipal de
Comunicação.
- Criação e instalação da
Secretaria Municipal de
Turismo e Eventos.
- Aquisição de um ônibus
para transporte de
idosos.
- Construção de casas
em condomínio para
idosos com núcleos de
recreação.

                                   - Construção de
creche no Jardim Novo
Mundo.

                                   - Inclusão da
aquisição dos
equipamentos para
exames de eletrocárdio e
eletroencéfalo.
- Inclusão da
implantação de unidade
de prevenção do câncer
de mama.
-  Construção ou
aquisição de uma casa
para atendimento à
gestantes.
- Construção ou
aquisição de uma casa
com instalação de
cozinha experimental
para apoio a diabéticos.

                                   - Concessão de
auxilio financeiro a
estudantes do ensino
superior, médio e
técnico.
- Implantação de
Laboratório de Prótese
Dentária.
- Aquisição de um ônibus
para transporte da Banda
Municipal.
- Construção de
passagem na Rua 8
ligação com a Avenida
Alfonso Rossafa Molina.
- Construção de
passagem na Rua 2,
ligação com o Jardim
Aclimação.
- Construção de
passagem na Rua
Suécia.
- Aquisição de quatro
caminhões para coleta
do lixo reciclável.
- Criação da Guarda
Municipal.
- Aquisição de veículo
para a Guarda Municipal.
- Construção de
vestiários no campo de
futebol da Cohab Roque
Viola.
- Construção de
vestiários no campo de

futebol do Jardim
Municipal.
- Colocação de sistema
de ar condicionado
central no Centro
Cultural “Dr. Edilio
Ridolfo”.

EMENDA AO ORÇAMENT O PARA O
EXERCÍCIO DE 2004

Modificativa nº88/2003 – Destinação de
dotação orçamentária
para investimentos em
Assistência Social.

PROJETOS

P.L. nº80/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Hermes Trassi)
Autógrafo nº69/2003
Lei nº2.780/2003

LEOMI CLÓVIS NILSEN VIOLA

INDICAÇÕES

Nº054/2003 – Que solicita do Executivo
a implantação de
iluminação pública no
prolongamento da Rua
Goiás com a Avenida
Rosa Maria Ceciliano, no
Jardim São Gabriel e nas
Ruas Salvador e da
Fraternidade, ligação
entre os Bairros Bom
Jesus e Oiti.

Nº165/2003 – Que solicita do Executivo
a regularização de uma
área localizada no
Jardim Santo Expedito,
na antiga faixa de
servidão da CESP, com
a abertura de uma rua,
p r o p o r c i o n a n d o
condições para que os
seus proprietários
possam legalizar os seus
respectivos lotes e
construírem suas
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residências.
Nº166/2003 – Que solicita do Executivo

a reconstrução do
sarjetão existente na Rua
da Fraternidade, esquina
com a Rua Antonio
Martins da Silva, no
Residencial Maria
Silveira.

Nº167/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Departamento
de Estradas de
Rodagem – DER,
providências para que
seja melhor sinalizada a
entrada da pista única
para a pista dupla na
Rodovia Euclides da
Cunha, no perímetro
urbano da cidade,
sentido Estrela D´Oeste
– Jales.

Nº168/2003 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a
instalação de três
luminárias na Avenida
Maestro Erlon Chaves,
imediações do
Supermercado Proença.

Nº169/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito, a
abertura no canteiro
central da Avenida Jânio
Quadros, no cruzamento
com a Rua 23,
imediações do Comboio.

Nº170/2003 – Que solicita do Executivo
o asfaltamento da Rua
dos Canários, no Jardim
Pêgolo.

Nº194/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
colocação de um
obstáculo redutor de
velocidade na Avenida
Salustiano Pupim,
defronte ao Instituto
E d u c a c i o n a l
Profissionalizante de
Jales.

Nº203/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de
calçadas na Avenida
Francisco Jalles, entre a
Rua 10 e a Rua das
Palmeiras.

Nº204/2003 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a
implantação de
iluminação pública na Via
Marginal à Rodovia
Euclides da Cunha (SP-
320), no perímetro
urbano da cidade, entre
a Avenida América do Sul
e a Avenida João
Amadeu.

Nº225/2003 – Que solicita do Executivo

junto a Secretaria de
Finanças e a
Procuradoria Geral do
Município, providências
para que seja procedido
estudo visando a revisão
das tabelas referentes a
cobrança da Taxa de
Custeio de Iluminação
Pública em vigor,
principalmente nas que
incidem sobre
residências.

Nº330/2003 – Que solicita do Executivo
a execução de obras
objetivando a abertura e
a pavimentação asfáltica
da via marginal
“Alcebíades Bernardo”,
no trecho entre o Jardim
São Gabriel e o trevo da
Rodovia Jales/Água
Vermelha.

Nº361/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que o
serviço de apreensão de
animais da Prefeitura
passe a atuar no Jardim
do Bosque.

Nº362/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito
providências para o
aumento do bolsão de
estacionamento de
motocicletas no centro
da cidade.

Nº363/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
realização de pintura da
sinalização de superfície,
destacando o sinal “pare”
na Rua Um, nas
confluências com as
Ruas 16, 18, 20 e 22.

Nº364/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de operação
tapa-buracos nas ruas e
avenidas do Jardim do
Bosque.

REQUERIMENTO

Nº09/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre as
razões pelas quais
nenhuma providência foi
tomada no âmbito da
Administração Pública
Municipal com referência
a denúncia da existência
de matadouro
clandestino funcionando
no Município, de acordo
com publicação em jornal
da cidade.

MOÇÕES

Pesar nº12/2003 – Pelo falecimento de
Antonio Valentim
Rodrigues Fernandes.
- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

Aplausos nº14/2003 – Ao Departamento
de Estradas de
Rodagem – DER e a
C O N S T R O E S T E ,
empresa responsável
pela manutenção da
Rodovia Euclides da
Cunha/SP-320, pelo
excelente trabalho
realizado na via marginal
“Alcebíades Bernardo” e
acostamentos da
Rodovia SP-320, no
perímetro urbano da
cidade, com a execução
de obras de galerias
pluviais e serviços de
terraplenagem.

Pesar nº15/2003 – Pelo falecimento de
Francisco Garcia
Otorola.
- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

PROJETOS

P.L. nº73/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Affonso Merotti)
Autógrafo nº64/2003
Lei nº2775/2003

P.L. nº74/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Antonio Pelarini)
Autógrafo nº65/2003
Lei nº2.778/2003

P.L. nº75/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Amado Scatena)
Autógrafo nº66/2003
Lei nº2.779/2003

P.L. nº113/2003 – Que dispõe sobre o
transporte coletivo de
escolares no Município
de Jales e dá outras
providências.

- Em tramitação
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MARCELO ANT ONIO BERTI
CAPARROZ

INDICAÇÕES

Nº070/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que
seja efetuada uma
completa limpeza na
calçada da Rua 15, ao
lado do Albergue
Noturno.

Nº083/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de dois
sarjetões entre as Ruas
Macapá e Aracajú.

Nº096/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um Mini
Terminal Rodoviário na
Praça do Jacaré, para
embarque e
desembarque de
passageiros do
transporte coletivo
urbano.

Nº097/2003 – Que solicita do Executivo
a colocação de
estruturas metálicas
padronizadas para
abrigar o comércio
ambulante existente na
Praça do Jacaré.

Nº098/2003 – Que solicita do Executivo
a abertura no canteiro
central da Avenida João
Amadeu, em frente a
primeira via de entrada
para o Loteamento
Euphly Jalles.

Nº099/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de uma
pista para caminhadas
na Avenida João
Amadeu, no sentido do
Jales Clube.

Nº100/2003 – Que solicita do Executivo
a elaboração e o
encaminhamento para a
Câmara Municipal de um
Projeto de Lei que
obrigue os proprietários
de terrenos baldios a

construírem muros e
calçadas nos mesmos e
que tal projeto traga em
seu bojo as multas a
serem aplicadas àqueles
que não cumprirem a lei.

Nº127/2003 – Que solicita do Executivo
seja procedida a limpeza
e a canalização do
Córrego do Açude,
localizado entre o Jardim
Arapuá e a Cohab JACB,
assim como o
asfaltamento das vias
que margeiam o referido
córrego.

Nº285/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de uma
calçada na Avenida
I n t e g r a ç ã o ,
proximidades do Pronto
Socorro Municipal.

Nº286/2003 – Que solicita do Executivo
a elaboração e o
encaminhamento à
Câmara Municipal de
Projeto de Lei
concedendo isenção de
multas e juros para
pagamento dos débitos
de IPTU e taxas em
atraso para com o
Município.

Nº341/2003 – Que solicita do Executivo
a concessão mensal de
uma cesta básica de
alimentos aos servidores
públicos municipais,
cujos vencimentos não
excedam a dois salários
mínimos.

REQUERIMENTOS

Nº061/2003 – Que requer da
ELEKTRO – Eletricidade
e Serviços S/A,
informações sobre qual é
o respaldo legal para
inclusão nas contas de
energia elétrica da
cobrança do lançamento
enc. capacidade
emergencial.

Nº62/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre os
valores arrecadados
mensalmente pela
entidade beneficente
Casa da Criança de
Jales com a cobrança de
estacionamento de
veículos na área central
da cidade, denominada
“zona azul” e se a
Prefeitura teria interesse
em terceirizar, através de
licitação, a exploração da
cobrança de

estacionamento, como
existe em outras cidades.

MOÇÕES

Aplausos nº36/2003 – Aos Diretores e
funcionários dos órgãos
de imprensa do
Município de Jales, pela
passagem do dia da
imprensa, comemorado
em 11 de setembro p.
passado.
- Subscrita pelos
demais Vereadores à
Câmara Municipal.

Aplausos nº46/2003 – Ao Jovem
Estudante Wilson
Hissashi Wakabayashi
Júnior, por ter sido
aprovado em primeiro
lugar no exame
vestibular para ingresso
no curso de Medicina da
Universidade Estadual
de Maringá, no Paraná.

Aplausos nº50/2003 – Ao Jovem
Estudante Rafael Paz
Landim Barrenha, por ter
sido aprovado em
primeiro lugar no exame
vestibular para ingresso
no curso de Psicologia
da Universidade
Estadual de Maringá, no
Paraná.

RIVELINO RODRIGUES

INDICAÇÕES

Nº019/2003 – Que solicita do
Executivo, do Secretário
Municipal de
Planejamento e do
Presidente do
PRODIJAL,  procederem
estudo visando a cessão
de uso por tempo
determinado ou venda
da área após a
respectiva avaliação,
com a finalidade de os
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proprietários das
empresas AAF Lajes e
Artefatos de Cimento e
Paredão Materiais para
Construção aumentarem
o espaço físico de suas
empresas.

Nº020/2003 – Que solicita do Executivo
e dos Secretários de
Obras e Esportes,
Cultura e Turismo, a
adequação das
instalações da Praça de
Esportes do Jardim
Municipal, Renascer e
Mutirão I e II,
principalmente o campo
de futebol que a integra;
a construção de
vestiários e sanitários no
local, bem como a
construção de
alambrados.

Nº021/2003 – Que solicita do Executivo
e da Secretaria de Obras
a instalação de tubulação
para captação de águas
pluviais na Rua 15,
esquina com a Rua
Jales, bem como a
recuperação da
pavimentação asfáltica e
o calçamento no referido
trecho e a recolocação
da placa de sinalização
de trânsito no local, que
se encontra caída devido
ao estado do
calçamento.

Nº022/2003 – Que solicita do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Obras a instalação de
canalização de águas
pluviais através dos
serviços de galerias na
Rua 14 e no
prolongamento da
Avenida Juscelino K. de
Oliveira, no Jardim Ana
Cristina, bem como
proceder a instalação de
guias, sarjetas e a
pavimentação asfáltica
nas ruas citadas.

Nº023/2003 – Que solicita do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Obras a instalação de
guias, sarjetas e a
pavimentação asfáltica
na Avenida Minas
Gerais, no Conjunto
Habitacional Roque
Viola.

Nº036/2003 – Que solicita do
Executivo, do Secretário
Municipal de Saúde e do
Diretor do Pronto
Socorro a imediata
instalação de
ventiladores nas salas

destinadas aos
pacientes do Pronto
Socorro Municipal.

Nº037/2003 – Que solicita do Chefe de
Gabinete da Secretaria
Municipal de Obras a
execução de trabalho de
plantio de arvores e
plantas nos canteiros
centrais da Avenida
Antonio Pavan, no
Cohab Dercílio Joaquim
de Carvalho, bem como
o plantio de grama e o
calçamento de parte
destes canteiros, para
que os moradores
possam utiliza-los para a
prática de caminhada.

Nº038/2003 – Que solicita do Executivo
a correta manutenção,
desentupimento e
limpeza das galerias
pluviais de nossa cidade,
principalmente as
localizadas na Avenida
João Amadeu
cruzamento com a
Rodovia Euclides da
Cunha; Avenida
Francisco Jalles
cruzamento com a
Avenida da Integração e
as da Rua Dezesseis,
ligando a área central da
cidade com a Avenida
Maria Jalles, bem como
a recuperação na
pavimentação asfáltica
de locais danificados
pela ação das águas,
motivadas pela
incapacidade de
escoamento das galerias
pluviais de nossa cidade.

Nº039/2003 – Que solicita do Executivo
o recapeamento total das
Ruas Carlos Drummond
de Andrade e Vinícius de
Moraes, no Conjunto
Habitacional Arapuã; da
Rua Joaquim Muniz
Pereira no trecho entre a
Rua 19 e a Rua 23, no
Jardim América e da Rua
Canadá, no trecho entre
a Rua Bolívia e a Rua
dos Girassóis, no Jd.
Santo Expedito.

Nº040/2003 – Que solicita do Executivo
e do Chefe de Gabinete
da Secretaria Municipal
de Planejamento,
procederem estudo para
viabilizar o
desenvolvimento do
Setor Oeste da cidade,
localizado entre a
Rodovia Euclides da
Cunha, passando pelo

prolongamento da
Avenida Francisco Jalles
até a Rua Suécia,
envolvendo os Bairros
Jardim Brasília, Jardim
Novo Mundo, Jardim
Paulo VI, Vila Maria e
Jardim Nossa Senhora
Aparecida da Boa Vista,
através da abertura da
Rua Dezenove e de
outras ruas.

Nº076/2003 – Que solicita do Executivo
e do Chefe de Gabinete
da Secretaria Municipal
de Obras, a construção
de um abrigo com
cobertura, que sirva de
ponto de tomada de
ônibus urbano na Rua
Prof. Rubião Meira, no
Cohab Roque Viola,
entre as Ruas Cauã e
Camapuã, bem como a
instalação de assentos
no referido abrigo.

Nº077/2003 – Que solicita do Diretor da
C o n c e s s i o n á r i a
Triângulo do Sol Auto
Estradas S/A, Sr. Marco
Pierry e do Diretor
Regional do DER, Eng.
Natal Takashi Arakawa,
procederem a inscrição
do nome da cidade de
Jales na placa área
localizada na saída 453-
A, da Rodovia
Washington Luiz, bem
como a instalação de
placa terrestre junto à
referida saída, indicando
o nome do Município de
Jales.

Nº078/2003 – Que solicita do Executivo
e do Chefe de Gabinete
da Secretaria Municipal
de Obras, promoverem a
adequada limpeza do
Centro de Lazer do
Trabalhador “Pedro
Borges de Lima”.

Nº079/2003 – Que solicita do Executivo
e dos Chefes de
Gabinete das Secretarias
Municipais de
Planejamento e de
Obras, procederem à
adequação de um local
mais amplo para a
instalação do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, bem
como adequar o Projeto
de ampliação do Paço
Municipal e do Centro
Cultural Dr. Edilio Ridolfo
para receber também a
sede de nosso Posto de
Atendimento do IBGE.
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Nº080/2003 – Que solicita do
Executivo, do Chefe de
Gabinete da Secretaria
Municipal de Obras e do
Secretário Municipal de
Esportes, Cultura e
Lazer, a adequação das
instalações da Praça de
Esportes dos Conjuntos
Habitacionais Dercilio
Joaquim de Carvalho e
Santo Hernandes
Argentina, notadamente
o campo de futebol, bem
como a construção de
vestiários e sanitários no
local.

Nº085/2003 – Que solicita do Executivo
e do Chefe da Secretaria
Municipal de Obras
procederem a instalação
de guias, sarjetas e o
cascalhamento no
canteiro central da rua
existente na área interna
da Escola Agrícola de
Jales.

Nº086/2003 – Que solicita do Executivo
e do Presidente do
Conselho Municipal de
Trânsito a instalação de
redutores de velocidade,
d e v i d a m e n t e
sinalizados, nas Ruas
Plácido Limeira de Souza
e Augusto Lopes, no
Bairro Jardim Municipal,
bem como a instalação
de placas de trânsito
indicando a velocidade
permitida para os locais
citados.

Nº087/2003 – Que solicita do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Agricultura
providências para que
sejam colocados à
disposição dos
proprietários rurais do
Córrego do Matão,
Matãozinho, Jataí e
Barra Bonita, localizados
ao longo da Rodovia
Jarbas de Moraes, os
trabalhos de
recuperação de todos os
acessos diretos às
entradas dos sítios,
chácaras e fazendas,
através da cessão de
máquinas, tubulações
para canalização das
águas pluviais e mão-de-
obra.

Nº110/2003 – Que solicita do Executivo
e do Chefe de Gabinete
da Secretaria Municipal
de Obras, a instalação de
canalização de águas
pluviais, através dos

serviços de galerias, bem
como procederem a
instalação de guias,
sarjetas e pavimentação
asfáltica nas Ruas Peru,
Nicarágua, Jamaica,
Chile e Bolívia, no Jardim
Santo Expedito.

Nº111/2003 – Que solicita do Executivo
e das Secretarias
Municipais de Obras e
P l a n e j a m e n t o ,
procederem a abertura
definitiva da Rua das
Palmeiras, no Bairro Vila
Norma, ligando-a à
Avenida Maria Jalles e
providenciarem a
instalação de guias,
sarjetas e a
pavimentação asfáltica
na referida via pública.

Nº112/2003 – Que solicita do Executivo
junto às Secretarias
Municipais de Obras e
P l a n e j a m e n t o ,
procederem a troca e
conseqüentemente ao
aumento das tubulações
existentes em todos os
cruzamentos da Avenida
Maria Jalles,
proporcionando maior
capacidade de
escoamento das águas
pluviais, bem como
procederem ao
afundamento do leito
desta galeria, através da
reconstrução de sua
caixa de alvenaria e
concreto, impedindo o
alagamento das
residências lindeiras à
referida Avenida.

Nº113/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito, a
instalação de um redutor
de velocidade em ambos
os sentidos da Avenida
Guilherme Soncini, nas
proximidades da esquina
com a Rua Idair Lopes,
no Jardim Tangará, bem
como a instalação de
placas de trânsito
indicando a velocidade
permitida para o local
citado.

Nº114/2003 – Que solicita do Executivo
intervenção junto ao
Departamento de
Estradas e Rodagem no
intuito de que sejam
construídas ao menos
duas passarelas para
pedestres ao longo da
Rodovia Euclides da
Cunha, na interligação

com o Distrito Industrial
II e o Jardim Santo
Expedito e que a
distância entre as
passarelas construídas
seja estabelecida para
que os pedestres tenham
segurança ao transpor a
Rodovia Euclides da
Cunha, sem
necessidade percorrer
longo caminho.

Nº138/2003 – Que solicita do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Obras a instalação de
guias, sarjetas e a
pavimentação asfáltica
na Rua Cosme e
Damião, localizada no
Jardim Tangará.

Nº139/2003 – Que solicita do Executivo
e das Secretarias
Municipais de Obras e
Planejamento o
recapeamento da Rua da
Constituição e da Rua
São Tomé, no Bairro Vila
União.

Nº140/2003 – Que solicita do Executivo
e das Secretarias
Municipais de Obras e
Planejamento, a
instalação de sarjetões
na Rua Holanda, esquina
com a Avenida
Integração, no Jardim
Europa, bem como na
Rua Bom Jesus, esquina
com a Rua dos Tamboris,
no Jardim Bom Jesus.
Solicita ainda a
conservação da
pavimentação asfáltica
existente em tais locais.

Nº141/2003 – Que solicita do
Executivo, do PRODIJAL
e da Secretaria de
Planejamento a cessão
de local para que a
empresa  Nilton César da
Silva – Jales ME
(METAL-FER) instale-se
em um dos espaços do
sistema de incubadoras.

Nº142/2003 – Que solicita do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Obras, o
recapeamento total da
Rua Professor Rubião
Meira, no trecho
localizado no Conjunto
Habitacional Roque
Viola.

Nº143/2003 – Que solicita do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Obras a instalação de
guias e sarjetas,
pavimentação asfáltica e
a iluminação pública nos
trechos em que inexiste
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tal infraestrutura na Rua
Francisco Fontes Parra,
no Jardim das Palmeiras
e a instalação de galerias
para águas pluviais,
guias, sarjetas,
pavimentação asfáltica e
iluminação pública no
trecho correspondente
ao prolongamento da
Rua Ângelo
Scaramuzza, no bairro
residencial São Lucas.

Nº155/2003 – Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Esportes a
construção de uma
quadra de areia nas
dependências da Escola
Agrícola de Jales e o
fornecimento de alguns
materiais esportivos.

Nº156/2003 – Que solicita do Executivo
e do Presidente do
Conselho Municipal de
Trânsito, a instalação de
placas aéreas indicativas
e pintura na
pavimentação asfáltica
alertando motoristas
sobre a existência de
depressão na Avenida
Salustiano Pupim,
esquina com a Rua
Fraternidade e na Rua
Benedito Artur Peresi,
Jardim Guarani. Solicita
ainda a pintura da
pavimentação asfáltica e
a colocação de placas
indicando que a área é
escolar no cruzamento
das Avenidas Paulo
Marcondes, José
Rodrigues de Freitas e
Rua Guilherme Soncini
com a Rua Nova York,
próximo a Escola
Municipal do Jardim
Monterrey.

Nº157/2003 – Que solicita do Executivo
e do Presidente do
Conselho Municipal de
Trânsito a sinalização
vertical de vagas
privativas para
estacionamento de
motocicletas e bicicletas
existentes nas vias
públicas da região
central da cidade e a
realização de
fiscalização mais
rigorosa visando coibir o
uso indevido.

Nº171/2003 – Que solicita do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Obras, a correta
limpeza e capina de todo
o interior da Necrópole

Municipal Consolação
(Cemitério Municipal).

Nº172/2003 – Que solicita do Executivo
e das Secretarias
Municipais de Obras e
Planejamento o
recapeamento asfáltico
da Rua Apóstolo Paulo,
entre as Ruas 15 e 17,
no Jardim América, bem
como a recuperação da
pavimentação asfáltica
da Avenida Industrial,
nas proximidades do
número 100, no Distrito
Industrial I.

Nº173/2003 – Que solicita do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Planejamento
promoverem a adequada
limpeza, urbanização,
iluminação e adequação
de duas praças públicas
localizadas no Jardim
Eldorado, na Avenida
Roque Viola, cruzamento
com as Ruas Altair
Lopes, Altino Antonio de
Oliveira, Wladimir
Sabatini Prandi e Djaime
Antonio de Oliveira.

Nº174/2003 – Que solicita do Executivo
e do PRODIJAL, seja
concedida à empresa
Climaster Ar
Condicionado Ltda – ME,
os benefícios da Lei
nº2.708, de 20/12/2002
(Que autoriza o Poder
Executivo a construir
barracões, galpões
industriais ou instalações
similares e cede-los às
empresas, sob a
condição do beneficiário
construir, no prazo de
três anos, instalações
idênticas e retorná-las ao
Município).

Nº175/2003 – Que solicita do Executivo
e do PRODIJAL, seja
concedido ao Senhor
Vargas Tadeu Ribeiro,
marceneiro profissional,
os benefícios da Lei
nº2.708, de 20/12/2002
(Que autoriza o Poder
Executivo a construir
barracões, galpões
industriais ou instalações
similares e cede-los às
empresas, sob a
condição do beneficiário
construir, no prazo de
três anos, instalações
idênticas e retorná-las ao
Município).

Nº177/2003 – Que solicita do Executivo
a notificação de todos os

proprietários de terrenos
urbanos sem edificação
e que se apresentem
abarrotados de entulhos
para providenciarem a
devida limpeza e
conservação  dos seus
imóveis e caso a
notificação legalmente
prevista reste infrutífera
que procedam a
autuação.

Nº178/2003 – Que solicita do Executivo
e dos Secretários
Municipais de Obras e
Saúde promoverem a
adequada limpeza
pública da Avenida Lima
Barreto, da Rua das
Palmeiras, da Rua Idair
Lopes, da Rua Dezenove
e da Avenida Salustiano
Pupim, bem como a
colocação de caçambas
de lixo removíveis em
três pontos da Avenida
Lima Barreto, uma na
Rua das Palmeiras, uma
em cada extremidade da
Rua Idair Lopes, uma na
Rua Dezenove e uma na
Avenida Salustiano
Pupim.

Nº179/2003 – Que solicita do Executivo
e dos Secretários
Municipais de Esportes,
Cultura e Lazer e de
Obras, a reforma das
instalações da Praça de
Esportes do Bairro Vila
Santa Izabel, a
instalação de
alambrados em todo o
contorno da referida
Praça, bem como a
designação de um
servidor público
municipal ou contratação
de pessoa para as
funções de zeladoria e
organização da
utilização da praça.

Nº180/2003 – Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Obras a construção
de canaletas de
escoamento de água em
toda a extensão
confrontante com os
imóveis lindeiros à
Marginal Airton Senna da
Silva, do trecho
correspondente entre a
Avenida Alfonso Rossafa
Molina e o trevo de
acesso ao
prolongamento da
Avenida Francisco
Jalles, bem como o
calçamento para trânsito
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de pedestres às margens
da referida via.

Nº181/2003 – Que solicita do
Executivo, do Secretário
de Obras e do Presidente
do Conselho Municipal
de Trânsito a instalação
de um redutor de
velocidade na Rua
Dezenove, imediações
da esquina com a Rua
Vinte, bem como a
instalação de placas de
trânsito indicando a
velocidade permitida
para o local citado.

Nº195/2003 – Que solicita do
Executivo, do Secretário
Municipal de Agricultura
e do Chefe de Gabinete
da Secretaria Municipal
de Obras, a reforma do
prédio do Centro
Comunitário do Bairro
das Perobas, com a
colocação de nova
cobertura e pisos; a
construção de sanitários
no local e a construção
de uma sala, destinada
ao depósito de materiais
pertencentes à
comunidade.

Nº196/2003 – Que solicita do Executivo
e do Secretário Municipal
de Esportes, o
desenvolvimento de
projetos com base na Lei
Orgânica Municipal,
dando incentivo e apoio
ao esporte de nossa
cidade.

Nº197/2003 – Que solicita do Executivo
e das Secretarias
Municipais de Obras e
Planejamento, o
levantamento das reais
possibilidades da
ampliação da área
urbana da cidade de
Jales, passando a
compreender também as
terras rurais localizadas
nas proximidades do
Distrito Industrial e
Comercial II, o Jardim
Euphly Jalles, Jardim
Santo Expedito e Jales
Clube, pertencentes à
Família Jalles (Espólio
de Euphly Jalles),
fazendo cumprir,
especialmente neste
caso, a Lei Orgânica
Municipal – Dos
Princípios Gerais da
atividade econômica e
social – Da política
urbana.

Nº215/2003 – Que solicita do Executivo

e da Secretaria Municipal
de Obras seja
providenciada a
recuperação da
pavimentação asfáltica
da Rua Ermínia Masuko
Pêgolo, no trecho
localizado no Jardim
Pêgolo.

Nº216/2003 – Que solicita do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Esportes, Cultura e
Lazer, sejam reformadas
as instalações da Praça
de Esportes dos Bairros
América e São Judas
Tadeu, principalmente o
campo de futebol; a
colocação de
alambrados em todo o
contorno da referida
praça e a designação de
um servidor público
municipal ou a
contratação de pessoa
em conjunto com a
Associação do Bairro
para as funções de
zeladoria e organização
da utilização da praça.

Nº217/2003 – Que solicita do Diretor
Regional do DER em
São José do Rio Preto,
Sr. Natal Takashi
Arakawa e do Eng. Chefe
da Residência de
Conservação em Jales,
Sr. Osmar Luiz Moro, a
recuperação urgente no
trecho da Rodovia
Euphly Jalles, no
Município de Jales, no
local que a mesma
sobrepõe o Córrego do
Tamboril.

Nº218/2003 – Que solicita do Executivo
e do Presidente do
Conselho Municipal de
Trânsito, a instalação de
redutores de velocidade
na Rua São Francisco,
Bairro Jardim São Judas
Tadeu e a instalação de
placas de trânsito
indicando a velocidade
permitida para os
referidos locais.

Nº228/2003 – Que solicita do
Executivo, junto a
Secretaria Municipal de
P l a n e j a m e n t o ,
procederem ao
disciplinamento das
paradas para embarque
e desembarque de
moradores da cidades
circunvizinhas, proibindo
que seja mantida a forma
atual, bem como a
fixação de locais

específicos à parada de
tais veículos, instalando
em tais locais, abrigos
com assentos e
coberturas.

Nº229/2003 – Que solicita do Diretor
Regional do DER em
São José do Rio Preto,
Sr. Natal Osmar Luiz
Moro e do Eng. Chefe da
Residência de
Conservação em Jales,
Sr. Osmar Luiz Moro, a
pavimentação do
acostamento da Rodovia
Euphly Jalles, defronte a
entrada da empresa
OMG e da Associação
Nipo Jalesense, bem
como a instalação de
placas de sinalização
terrestre nas
proximidades do local,
indicando a freqüente
entrada e saída de
veículos.

Nº230/2003 – Que solicita do
Executivo, junto à
Secretaria Municipal de
Planejamento, a
recolocação dos bancos
retirados da área central
da Avenida Francisco
Jalles, entre as Ruas
Seis e Oito.

Nº231/2003 – Que solicita do
Executivo, junto à
Secretaria Municipal de
Obras, a execução de
projeto e posterior
realização dos serviços
de melhoria nas
tubulações de águas
pluviais existentes na
Avenida Francisco
Jalles, entre as Ruas
Dezessete e a Marginal
Airton Senna da Silva,
evitando assim o refluxo
das águas pluviais.

Nº246/2003 – Que solicita da Diretora
do PROCON, Drª Vera
Garrido Aydar e do
Presidente da
Associação Comercial e
Industrial de Jales, Dr.
Luiz Carlos Gonzaga,
providências para intervir
na questão da
comercialização das
listas telefônicas,
estabelecendo regras
àqueles que
comercializam este
produtos junto às
empresas, direcionando
este tipo de trabalho e
estabelecendo regras
para as empresas que
atuam neste segmento.
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Nº247/2003 – Que solicita do Executivo
e do PRODIJAL, a
doação precária à
empresa Neusa Botelho
Gonçalves – ME –
Querubins Gelo e
Sorvete, de um terreno
no Distrito Industrial e
Comercial III para a
implantação de sua sede
e fábrica.

Nº248/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de
Planejamento a
implantação, em nossa
cidade, de uma usina de
fermentação de material
orgânico e geração de
energia, conforme
proposta anexa à
Indicação.

Nº249/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Saúde,
providências para a
instalação do Centro de
Zoonoses, buscando
auxilio e parceria com a
Sociedade Protetora dos
Animais de Jales.

Nº250/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de
Planejamento, a
notificação de todos os
proprietários de terrenos
urbanos sem edificação
que se apresentarem
abarrotados de entulho,
para que providenciem a
devida limpeza e
conservação de seus
imóveis. Solicita ainda, a
correta e freqüente
limpeza da Avenida José
Rodrigues e das áreas
institucionais localizadas
no Jardim do Bosque.

Nº255/2003 – Que solicita do Executivo
e do Conselho Municipal
de Trânsito a instalação
de um redutor de
velocidade na Rua João
Amadeu, esquina com a
Rua XV de Novembro, no
Bairro IV Centenário,
bem como a instalação
de placas de trânsito
indicando a velocidade
permitida para o local
citado.

Nº256/2003 – Que solicita do
Executivo, junto à
Secretaria Municipal de
P l a n e j a m e n t o ,
providenciarem a
limpeza e adequação
das três áreas
destinadas à construção

de praças públicas na
Rua Idair Lopes, no
Jardim Municipal, bem
como a correta
arborização, iluminação,
conservação e
manutenção destas três
praças públicas.

Nº257/2003 – Que solicita do
Executivo, junto à
Secretaria Municipal de
Obras e Conselho
Municipal de Trânsito,
procederem a abertura
do canteiro central da
Avenida Alfonso Rossafa
Molina, no trecho entre a
Avenida João Amadeu e
a Rua 14 e da Avenida
Arapuã, no trecho entre
as Ruas Argentina e
Venezuela, no Jardim
Santo Expedito.

Nº269/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Consórcio
Intermunicipal da
Pedreira da Região de
Jales, a cessão de 14m³
de pedra nº01 para a
construção da sede da
Associação dos
Funcionários da Santa
Casa de Misericórdia de
Jales.

Nº270/2003 – Que solicita do
Executivo, junto à
Secretaria Municipal de
Obras, a construção de
muros laterais de divisa
em toda a extensão do
terreno pertencente ao
Lar Transitório São
Francisco de Assis, bem
como a conclusão das
obras de instalação de
tubulação de captação
de águas pluviais que
corta o terreno
pertencente à referida
entidade.

Nº271/2003 – Que solicita do
Executivo, junto à
Secretaria Municipal de
Obras e Conselho
Municipal de Trânsito, a
construção de muretas
de proteção e a
instalação de guarda-
corpos em todas as
travessas da Avenida
Maria Jalles, similares à
existente na Rua das
Palmeiras.

Nº272/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de
passarelas para
pedestres ao longo da
Avenida Maria Jalles, de
modo que não
necessitem valer-se das

passagens para
veículos, estabelecendo
uma distância que
proporcione segurança
para transpor a referida
Avenida, sem a
necessidade de
percorrer longo caminho.

Nº289/2003 – Que solicita do Diretor de
Divisão Regional do
DER, Eng. Natal Takashi
Arakawa, a construção
de ao menos duas
passarelas para
pedestres ao longo da
Rodovia Euclides da
Cunha, na interligação
com o Distrito Industrial
II e o Jardim Santo
Expedito e que a
distância entre as
passarelas construídas
seja estabelecida para
que os pedestres tenham
segurança ao transpor a
Rodovia Euclides da
Cunha, sem
necessidade percorrer
longo caminho.

Nº290/2003 – Que solicita dos
Senhores Vagner
Lanfredi Veronese e
Antonio Luiz Botaro,
Superintendente e
Coordenador de
Serviços da Telefônica,
r e s p e c t i v a m e n t e ,
procederem estudo
pormenorizado da
quantidade de prováveis
usuários do telefone
público a ser instalado no
Jardim do Bosque e a
sua posterior instalação
defronte ao
e s t a b e l e c i m e n t o
comercial de
propriedade do Sr.
Cacildo da Silva Nunes,
localizado na Rua dos
Escoteiros esquina com
a Rua Domingos de
Rossis Filho.

Nº291/2003 – Que solicita do Diretor do
Procon de Jales intervir
na questão do problema
causado pelo
atendimento demorado
em algumas instituições
financeiras de nossa
cidade, bem como
informar as instituições
financeiras, instando-as
a cumprir a legislação
relativa à
responsabilidade pelo
trabalho oferecido,
estabelecendo tempo
máximo para os
a t e n d i m e n t o s ,
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notadamente nos caixas.
Nº297/2003 – Que solicita do Executivo

a instalação de guias,
sarjetas e a
pavimentação asfáltica
no prolongamento da
Avenida América do Sul
(Estrada Municipal) até o
Centro de Lazer do
Trabalhador.

Nº298/2003 – Que solicita do Executivo
a instalação de guias,
sarjetas e a
pavimentação asfáltica
na Rua Pedro Dutra da
Silva, entre as Ruas
Santa Tereza e Relíquias
de Miranda, no Bairro
Vila Talma.

Nº299/2003 – Que solicita do Executivo
a instalação de guias,
sarjetas e a
pavimentação asfáltica
na Rua Arlindo Corrêa
Júnior, no Jardim
Guarani.

Nº300/2003 – Que solicita do Executivo
e do Conselho Municipal
de Trânsito, a instalação
de redutores de
velocidade, em ambos
os sentidos da Avenida
Francisco Jalles, no
trecho entre a Rua Vinte
e Quatro e o Hospital da
UNIMED, bem como a
instalação de placas de
trânsito indicando a
velocidade permitida
para o local citado.

Nº315/2003 – Que solicita dos
Senhores Wagner
Lanfredi Veronese e
Antonio Luiz Botaro,
Superintendente e
Coordenador de
Serviços da Telefônica,
procederem estudo
pormenorizado da
quantidade de prováveis
usuários do telefone
público a ser instalado na
Avenida Industrial,
Distrito Industrial I e a
sua posterior instalação
defronte ao
e s t a b e l e c i m e n t o
industrial denominado
Harfer Serralheria.

Nº316/2003 – Que solicita do Executivo
e do Procurador Jurídico
do Município,
procederem estudos
para que as empresas do
segmento da
contabilidade de nossa
cidade tenham
reavaliado os valores de
seu ISSQN.

Nº317/2003 – Que solicita dos

E x c e l e n t í s s i m o s
Senhores Luiz Inácio
Lula da Silva, Presidente
da República Federativa
do Brasil; Antonio Palocci
Filho, Ministro da
Fazenda; José Sarney,
Presidente do Senado
Federal; João Paulo
Cunha, Presidente da
Câmara Federal,
Humberto Costa,
Ministro da Saúde e
Senadores e Deputados
Federais pelo PPS,
providências para
elaborarem dispositivos
legais, permitindo que
vinte por cento da
importância arrecadada
através da CPMF no
Município de origem seja
retida ou retornada ao
mesmo e que tal
importância seja
o b r i g a t o r i a m e n t e
aplicada em programas
relativos à saúde pública,
divulgando mensalmente
a importância
arrecadada através da
CPMF de cada
Município.

Nº319/2003 – Que solicita do Executivo
e do Conselho Municipal
de Trânsito a instalação
de um redutor de
velocidade, em ambos
os sentidos da Rua
Nossa Senhora
Aparecida, entre as Ruas
Tupinambás e Nossa
Senhora das Graças,
bem como a instalação
de placas de trânsito
indicando a velocidade
permitida para o local.

Nº320/2003 – Que solicita do Executivo
junto a Secretaria
Municipal de
P l a n e j a m e n t o
promoverem adequada
limpeza pública de nosso
município, notadamente
bairros mais carentes e
uma correta fiscalização
para que os passeios
públicos sejam
conservados por quem
de direito, promovendo o
cumprimento da Lei
Complementar nº40/95,
que estabelece o Código
de Posturas do
Município.

Nº321/2003 – Que solicita do Executivo
e do Presidente do
PRODIJAL, providências
para efetuar
levantamento do

proprietário da área no
Distrito Industrial e
Comercial I onde está
edificada a Algodoeira
Universo ou Cotton
Algodoeira ou Algodoeira
Petrópolis bem como se
as contribuições e
tributos devidos ao
Município estão em dia,
priorizando a retomada
da área sem edificação
do citado terreno e a
dação da área citada
para empresas que
tenham a necessidade
de espaços para
edificações.

Nº322/2003 – Que solicita do Executivo
e do Presidente do
Conselho Municipal de
Trânsito procederem
fiscalização no local
denominado Rua
Bélgica, entre a Avenida
Francisco Jalles e a Rua
Nove, onde ônibus
escolares e caminhões
estacionam, verificando
se as normas de trânsito
está sendo cumpridas,
bem como estabelecer
um local próximo, como
a Rua Nove, atrás da
AABB, para
estacionamento destes
veículos.

Nº323/2003 – Que solicita dos
Diretores Regionais do
DER de São José do Rio
Preto e Araçatuba,
procederem o
recapeamento de todo o
trecho da Rodovia
Eliezer M. Magalhães,
entre os Municípios de
Dolcinópolis e Ouroeste
e o recapeamento dos
trechos danificados da
Rodovia Eliezer
Montenegro Magalhães,
entre os Municípios de
Auriflama e Araçatuba.

Nº334/2003 – Que solicita do
Presidente do Conselho
Municipal de Trânsito, a
instalação de um redutor
de velocidade na
Avenida Guilherme
Soncine, esquina com a
Rua Idair Lopes, no
Jardim Tangará, bem
como a instalação de
placas de trânsito
indicando a existência do
redutor e da velocidade
permitida.

Nº335/2003 – Que solicita da
Secretaria Municipal de
Educação e da Diretoria
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Regional de Ensino o
fornecimento a todas as
escolas, órgãos públicos
e empresas que ainda
não possuem, a bandeira
de nosso município.

Nº336/2003 – Que solicita do
Presidente do Conselho
Municipal de
D e s e n v o l v i m e n t o
Industrial – Prodijal, Ari
Félix Altomari,
providências para a
regularização das
escrituras do Distrito
Industrial III; para que a
lavratura das escrituras
das empresas
estabelecidas ou prestes
a se instalar no Distrito III,
obedeçam a lei do
Prodijal e a regularização
do loteamento junto a
CETESB.

Nº337/2003 – Que solicita do Diretor
Geral Manoel Luiz Ferrão
de Amorin e do Diretor de
Negócios Internet, Fábio
Bruggioni, da Empresa
Telefônica, procederem
estudo da possibilidade
de Jales estar recebendo
também os serviços de
Internet grátis ou a
preços reduzidos e que
tais serviços possam ser
colocados à disposição
de todos os usuários.

Nº347/2003 – Que solicita do
Executivo, junto aos
Secretários Municipais
de Obras e
Planejamento, o
recapeamento total da
Avenida Maria Jalles, no
trecho entre o
cruzamento da Rua Hum
até a Rua Dez.

Nº348/2003 – Que solicita do Promotor
de Justiça Curador do
Meio Ambiente, do
Presidente do Comitê da
Bacia do São José dos
Dourados e do
Responsável pelo
Departamento de
Proteção dos Recursos
Naturais, a execução de
obras de limpeza e
proteção da nascente do
Córrego do Tamboril e do
Córrego do Marimbondo
e de seu curso; a
recuperação da mata
ciliar degradada,
principalmente nas
proximidades da Lagoa
de Tratamento de
Esgotos e a intervenção
junto ao DER para o

reparo da tubulação
existente sob a Rodovia
Euphly Jalles.

Nº349/2003 – Que solicita do
Executivo, junto à
Secretaria Municipal de
Obras, a instalação de
guias, sarjetas e o
asfaltamento da Rua
João Alves Viana, no
Conjunto Habitacional
José Antonio Caparroz
Bogaz.

Nº350/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretarias
Municipais de
Planejamento e Saúde,
providenciarem local
adequado para abrigar
animais recolhidos pelo
Corpo de Bombeiros de
nossa cidade.

Nº351/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, a
instalação de iluminação
pública na Rua Virginia,
no Jardim Aclimação,
que possui poste da rede
pública, porém sem as
luminárias.

Nº355/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, a
instalação de telas
protetoras em todas as
bocas de lobo existentes
nas vias públicas de
nossa cidade.

Nº356/2003 – Que solicita do Executivo
junto às Secretarias
Municipais de Obras e
Finanças, promoverem a
adequada limpeza
pública de nosso
m u n i c í p i o ;
reestruturação do
serviço de varrição
pública e a correta
fiscalização no intuito de
que os passeios públicos
sejam conservados por
quem de direito,
possibilitando aos
pedestres a utilização
ideal das calçadas.

Nº357/2003 – Que solicita do
Executivo, do Presidente
do Comitê da Bacia do
Rio São José dos
Dourados, do Curador do
Meio Ambiente e da
Coordenadora do
Conselho Municipal do
Meio Ambiente,
providenciarem a
construção da extensão
da canalização da
Avenida Maria Jalles,
partindo do cruzamento

da Rua Dez até a
Rodovia Euphly Jalles,
bem como promoverem
campanha de
preservação e
reflorestamento das
margens deste córrego.

Nº358/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras,
revisão da qualidade dos
produtos utilizados na
operação tapa-buracos e
que verifiquem a causa
da ineficiência dessa
operação, caso não seja
oriundo dos produtos.

Nº359/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Ação
Social, a destinação de
postes para confecção
de padrão de entrada de
luz para todas às famílias
carentes que necessitem
deste benefício, bem
como intervir junto à
Empresa Telefônica S/A
para que a mesma doe
postes que estão sendo
removidos da zona rural
à família carentes.

Nº378/2003 – Que solicita do Conselho
Municipal de Trânsito e
da Secretaria Municipal
de Planejamento, a
demarcação na
pavimentação asfáltica
da área central da cidade
readequando os espaços
para os veículos e a
realização de
campanhas de
conscientização aos
motoristas para uma
melhor utilização dos
espaços de
estacionamento.

Nº379/2003 – Que solicita do Executivo
e do Conselho Municipal
de Trânsito a
implantação de faixas
para passagem de
pedestres no
cruzamento das
Avenidas Paulo
Marcondes e José
Rodrigues, bem como a
instalação de redutores
de velocidade.

Nº380/2003 – Que solicita do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Planejamento,
reforma completa da
frota municipal que se
encontra sucateada e o
estabelecimento de
rodízio destes veículos,
iniciando os consertos
por aqueles que se
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encontram em piores
condições.

Nº381/2003 – Que solicita do Executivo
e da Secretaria Municipal
de Planejamento a
instalação de iluminação
pública em toda a
extensão da Avenida
Paulo Marcondes, no
Distrito Industrial I, bem
como a conclusão do
calçamento e da ciclovia
da referida Avenida.

Nº391/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
instalação de placas de
sinalização e pintura na
pavimentação asfáltica
em todos os
cruzamentos de nossas
ruas com a via férrea,
bem como a instalação
de cancelas eletrônicas e
sonorizadores em todos
os referidos
cruzamentos.

Nº392/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito, a
implantação de pintura
na pavimentação
asfáltica de todos os
cruzamentos de nossas
vias públicas que ainda
não o possuem, bem
como a recuperação das
pinturas nos locais onde
estão apagadas,
estabelecendo-se uma
forma de
a c o m p a n h a m e n t o
destas pinturas, para que
estejam sempre em
perfeito estado.

Nº393/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Finanças, o
parcelamento dos
serviços de
pavimentação asfáltica
ocorridos na Avenida
Nações Unidas e outros
vias do Bairro Santo
Expedito, de forma que
todos os contribuintes
possam pagar, já que em
quatro vezes, muitos
contribuintes não
poderão fazê-lo.

Nº394/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Secretário
Municipal de Esportes,
Cultura e Turismo e ao
Presidente do Conselho
Municipal de Turismo,
procederem estudo real
para envidar esforços no
sentido de potencializar
Jales e região, tornando-

a um pólo turístico, bem
como envolver nossa
c o m u n i d a d e ,
Associações, Clubes de
Serviços e empresários
ligados ao comércio e
indústria, que poderão
ser parceiros nesta
investida.

Nº395/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, a
construção de calçadas
para pedestres em todo
o contorno do
e s t a c i o n a m e n t o
localizado defronte à
Necrópole Municipal
Consolação.

Nº401/2003 – Que solicita da Telefônica
a instalação de um
orelhão defronte ao
e s t a b e l e c i m e n t o
comercial denominado
Cafeeira Viola, no Distrito
Industrial II.

Nº402/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, a
instalação de iluminação
pública na Travessa B,
no Distrito Industrial I,
que já possui poste de
rede pública, bem como
a instalação deste
melhoramento em todos
os outros pontos escuros
de nossa cidade.

Nº403/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de
P l a n e j a m e n t o
providenciarem a
limpeza diária e
adequada do espelho
d´água onde são criados
jacarés e tartarugas, na
Praça João Mariano de
Freitas, bem como
promoverem a
remodelação de tal
espelho d´água.

Nº404/2003 – Que solicita do Executivo
junto às Secretarias
Municipais de Esportes,
Cultura e Turismo e
Desenvolvimento e
Promoção Social, o
desenvolvimento de um
trabalho conjunto entre
os poderes constituídos
de nosso município, com
o intuito de se criar o
Projeto Educacional e
Social denominado
“Vivendo em Família”.

Nº405/2003 – Que solicita do Executivo
junto às Secretarias
Municipais de Esportes,
Cultura e Turismo e

Desenvolvimento e
Promoção Social, o
desenvolvimento de um
trabalho conjunto entre
os poderes constituídos
de nosso município, com
o intuito de se criar o
Projeto Educacional e
Social denominado “A
Juventude da Terceira
Idade - AJUTI”.

Nº407/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito
providências para que
seja identificado um local
específico e sinalizado
para os ônibus escolares
desembarcarem e
embarcarem os alunos
defronte ao Instituto
E d u c a c i o n a l
Profissionalizante e a
mobilização de viatura da
Policia Civil ou Militar, da
Ronda Escolar, com seu
efetivo, para orientação
aos motoristas de ônibus
dos locais corretos de
parada destes.

Nº408/2003 – Que solicita do Provedor
da Santa Casa de
Misericórdia de Jales, Sr.
José Terron Spina,
estudo pormenorizado
das possibilidades da
implantação em Jales e
região de projeto para
angariar fundos para a
Santa Casa, através da
organização de eventos,
shows, arrastões, etc,
envolvendo toda nossa
comunidade no projeto,
que poderá ser
denominado “Parceiros
da Santa Casa”.

Nº409/2003 – Que solicita do Executivo
junto às Secretarias
Municipais de Obras e
Planejamento, o
recapeamento total das
ruas e avenidas do setor
central de nossa cidade,
analisando em conjunto
com a Associação
Comercial e Industrial de
Jales, empresários e
profissionais liberais
estabelecidos na região
central, as melhores
formas de executar esta
obra, inclusive podendo
ser feita à noite ou aos
finais de semana.

Nº421/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, a
instalação de sarjetões
em todos os
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cruzamentos de ruas e
avenida existentes nos
Bairros Jardim Aclimação
e Jardim Estados
Unidos, bem como a
recuperação da
pavimentação asfáltica
existente em tais locais.

Nº422/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Saúde,
providenciarem um
correto sistema de coleta
de lixo para as farmácias,
drogarias, clínicas
médicas e veterinárias,
além da Santa Casa de
Misericórdia de Jales e
adequarem um local
apropriado para que
estes resíduos sejam
depositados e
i m e d i a t a m e n t e
incinerados.

Nº423/2003 – Que solicita do Executivo
junto às Secretarias
Municipais de Obras e
Saúde, a instalação de
caçambas tipo
removíveis em pontos
estratégicos da cidade e
da zona rural,
promovendo a diária
remoção das mesmas.

Nº424/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Esportes,
Cultura e Turismo a
destinação de um local
mais amplo e adequado
para receber a sede da
Corporação Musical
Municipal de Jales,
providenciando também
a confecção de novos
uniformes para seus
integrantes.

Nº440/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, a
reconstrução dos locais
de acessos para os
deficientes físicos no
centro da cidade,
notadamente os
rebaixamentos das guias
que não estão em
conformidade com a
necessidade dos
usuários e a adequação
das instalações dos
sanitários da Praça João
Mariano de Freitas, para
que possam ser
utilizados corretamente
por portadores de
deficiências físicas.

Nº441/2003 – Que solicita do
Secretário Municipal de
Obras providenciar

estudos para a
implantação de
construção de casas
populares, tendo
substituídas às formas
convencionais pelas de
estrutura metálica, bem
como a implantação de
um novo projeto em
forma de mutirão para
edificação de moradias
em área próxima ao
Jardim Municipal.

Nº442/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras, a
instalação de sarjetões
na Rua do Estado, nos
cruzamentos com todas
as ruas entre os bairros
Jardim Trianon e Jardim
América, bem como
providenciar a
recuperação da
pavimentação asfáltica
existente em tais locais.

Nº443/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras a
instalação de guias,
sarjetas e a
pavimentação asfáltica
no prolongamento da
Avenida América do Sul,
mais precisamente
defronte ao Centro de
Lazer João Borges de
Lima.

Nº444/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Obras,
procederem a conclusão
da obra de canalização
de córrego na Chácara
B a n d e i r a n t e s ,
proximidades do Jardim
Oiti, que foram iniciadas
a aproximadamente dois
anos e ainda não estão
concluídas.

Nº448/2003 – Que solicita do
S u p e r i n t e n d e n t e
Regional da Telefônica
em Ribeirão Preto,
Senhor Milton Scavazzini
Júnior, a realização de
um estudo para a
remoção do poste
localizado defronte a
residência situada na
Rua Nova York, 1496,
Vila Santa Inês, na
cidade de Jales.

Nº449/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de
Planejamento a
elaboração de projeto
para implantação de
“lanchódromo municipal”

em Jales, bem como
escolher local para a
instalação, buscando
entendimento com os
comerciantes do ramo.

Nº450/2003 – Que solicita do Executivo
junto à Secretaria
Municipal de Finanças o
envio à Câmara
Municipal de Projeto de
Lei autorizando o Poder
Executivo a firmar
convênio com a
Associação dos Pais e
Amigos dos Deficientes
da Audição de Jales –
APADA, entidade
assistencial sem fins
l u c r a t i v o s ,
estabelecendo valor que
venha possibilitar
melhorias de condições
do atendimento àqueles
que buscam tal local.

Nº451/2003 – Que solicita da Polícia
Ambiental, da Secretaria
Municipal da Agricultura,
da Diretoria Regional de
Ensino, do Conselho
Municipal de Defesa do
Meio Ambiente, da
Sabesp e demais
autoridades e
representantes da
sociedade civil
organizada, a promoção
de uma mobilização de
todos os cidadãos
jalesenses para que haja
conscientização de que o
plantio e o cuidado com
as árvores na área
urbana da cidade é
f u n d a m e n t a l ,
procedendo um
levantamento do número
de residências, comércio
e indústrias que não
possuem arborização em
suas frentes e a
disponibilização das
mudas de árvores, para
o plantio nestes pontos
encontrados.

REQUERIMENTOS

Nº018/2003 – Que requer do
Presidente da
Associação dos
Engenheiros da Região
de Jales , Sr. Marco
Antonio Fontes Vanno e
do Gerente Regional do
CREA-SP, Sr. Tarcizo
José Silvestre,
informações sobre a
atuação destas
entidades no
oferecimento de
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programas de orientação
aos seus profissionais e
de capacitação aos
executores de obras;
sobre as propostas para
orientação aos
proprietários de imóveis
no momento da
contratação de um
profissional ou de uma
empresa para executar
seus serviços e sobre a
obrigatoriedade das
empresas em manter um
profissional técnico para
orienta-las nas tomadas
de decisões, bem como
sobre os direitos e
deveres do profissional
no exercício desta
função.

Nº032/2003 – Que requer do Executivo
e da ELEKTRO
informações sobre o
valor para a instalação de
iluminação pública para
pontos de luz nas
seguintes localidades: a)
Avenida Roque Viola, no
Jardim Eldorado, b) Rua
Idair Lopes, no Jardim
Municipal, c) Avenida
Industrial e travessas, no
Distrito Industrial I, d)
Rua Esperança, no
Jardim Maria Silveira, e)
Distrito Industrial e
Comercial III e f) Marginal
Airton Senna; sobre a
programação para o
atendimento das
localidades que
necessitam da
iluminação pública e
quais as alternativas
para a chegada desta
benfeitoria, inclusive as
formas de pagamento e
parcelamento, bem
como a participação da
municipalidade.

Nº071/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre
quando serão concluídas
as obras de
pavimentação asfáltica
na Avenida Industrial,
próxima a
Transportadora Pires,
que já foi devidamente
paga pelo proprietário e
sobre as medidas que
serão tomadas para a
conclusão das obras de
pavimentação da
totalidade do Distrito
Industrial I.

MOÇÃO

Aplausos nº07/2003 – À Professora Maria
Aparecida Sanches
Cardoso Neves, Diretora
do CEFAM; à Professora
Neide dos Reis Siqueira,
Vice-Diretora do CEFAM,
à Professora Fábia
Cristiane Nestor,
Coordenadora do
CEFAM, às professoras
Eliana Riato, Margareth
Pereira, Maria Antonia
Rodrigues Marques, à
todos os alunos do
CEFAM, ao Senhor
Antonio Rodrigues da
Grela Filho, Diretor
Divisional da SABESP e
a todos os funcionários
da SABESP de Jales,
pela realização do
Projeto “Água quem vive
sem”, enfocando a
importância da água para
o futuro do mundo.
- Subscrita pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

EMENDAS ÀS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS P ARA O
EXERCÍCIO DE 2004

Aditiva nº33/2003 – Criação e
funcionamento de
Associações de Bairros.

Aditiva nº36/2003 – Adequação do atual
prédio do Terminal
Rodoviário Municipal
transformando-o em
Praça de Negócios.

Aditiva nº37/2003 – Adequação do Mini-
Hospital Municipal para
sua correta utilização.

Aditiva nº38/2003 – Construção de
banheiros em
residências de pessoas
carentes.

Aditiva nº40/2003 – Construção de
viadutos sobre a via
férrea no perímetro
urbano.

Aditiva nº41/2003 – Alienação da Praça
Doutor Euphly Jalles
para pagamento da
dívida com o Espólio
Euphly Jalles.

Aditiva nº51/2003 – Construção e
melhoria de todas as de
sedes de associações
rurais nos bairros e
comunidades.

Aditiva nº52/2003 – Promoção e incentivo
ao desenvolvimento das
agroindústrias.

Aditiva nº53/2003 – Implantação de
programa de marketing

do Município.
Aditiva nº54/2003 – Reforma da frota de

veículos, caminhões e
máquinas da
municipalidade.

Aditiva nº55/2003 – Concessão de apoio
aos empresários do
segmento comercial e de
prestação de serviços.

EMENDAS AO ORÇAMENT O PARA O
EXERCÍCIO DE 2004

Aditiva nº64/2003 – Destinação de
dotação orçamentária
para a Associação de
Apoio à Criança e ao
Adolescente de Jales –
AACAJ.

Aditiva nº65/2003 – Destinação de
dotação orçamentária
para a Associação de
Pais e Amigos dos
Excepcionais de Jales.

Aditiva nº66/2003 – Destinação de
dotação orçamentária
para o Núcleo de
Formação Profissional
“Anísio Martins Ferreira”.

Aditiva nº67/2003 – Destinação de
dotação orçamentária
para a Associação
Beneficente Educacional
Evangélica “Monte Sião”.

Aditiva nº68/2003 – Destinação de
dotação orçamentária
para a Associação
Beneficente Benedita
Fernandes “Casa da
Sopa”.

Aditiva nº69/2003 – Destinação de
dotação orçamentária
para o Lar Transitório
São Francisco de Assis.

Aditiva nº70/2003 – Destinação de
dotação orçamentária o
Albergue Noturno de
Jales.

Aditiva nº71/2003 – Destinação de
dotação orçamentária
para a Associação de
Pais e Amigos dos
Deficientes da Audição
de Jales.

Aditiva nº72/2003 – Destinação de
dotação orçamentária
para a Associação dos
Artesãos de Jales.

Aditiva nº73/2003 – Destinação de
dotação orçamentária
para a Corporação
Musical Municipal de
Jales.

Aditiva nº74/2003 – Destinação de
dotação orçamentária
para a Associação de
Pais e Amigos do Futebol
de Salão de Jales –
APAFUJ.

Aditiva nº76/2003 – Destinação de
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dotação orçamentária
para a aquisição de duas
ambulâncias.

Aditiva nº79/2003 – Destinação de
dotação orçamentária
para a conservação de
máquinas e
equipamentos do setor
de estradas e rodagem.

Aditiva nº90/2003 – Destinação de
dotação orçamentária
para a aquisição de
aparelhos de
hemodiálise e ultra-
sonografia.

PROJETOS

P.L. nº32/2003 – Que declara de utilidade
pública a Associação dos
Músicos da Banda
Sinfônica de Jales.
Autógrafo nº33/2003
Lei nº2.744/2003

P.L. nº33/2003 – Que declara de utilidade
pública a Corporação
Musical Municipal de
Jales.
-   Retirado de Pauta

ROBERTO GENARI

INDICAÇÕES

Nº041/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
pintura do sinal de PARE
no asfalto da Rua 1,
esquina com a Avenida
João Amadeu,
imediações da Santa
Casa de Misericórdia de
Jales.

Nº042/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
pintura do sinal de PARE
no asfalto da esquina da
Rua 21 com a Rua 4.

Nº043/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a

recolocação de placas
indicativas de mão-de-
direção em diversas
esquinas do Jardim
América.

Nº071/2003 – Que solicita do Executivo
seja procedida completa
limpeza na Praça da
Catedral, pelo menos
uma vez por semana,
local onde andorinhas e
pombas pousam e
causam uma grande
sujeira.

Nº072/2003 – Que solicita do Executivo
seja procedida completa
limpeza no terreno baldio
existente na Avenida
João Amadeu, esquina
com a Avenida Alfonso
Rossafa Molina.

Nº073/2003 – Que solicita do Executivo
providências através da
Secretaria Municipal de
Agricultura e
Abastecimento, para a
recuperação do mata-
burro existente no
Córrego da Sofia, que
está com o
m a d e i r a m e n t o
danificado.

Nº128/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de
calçadas no trecho que
ainda não conta com tal
benfeitoria, na Avenida
Paulo Marcondes.

Nº213/2003 – Que solicita do Executivo
a colocação de
obstáculos redutores de
velocidade em ambas as
pistas da Avenida Roque
Viola, nas proximidades
de uma Sorveteria
existente na citada
Avenida.

Nº360/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
abrigo para atendimento
às pessoas que esperam
ônibus no Jardim São
Gabriel.

REQUERIMENTOS

Nº03/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre a data
de realização da última
licitação objetivando a
aquisição de
combustíveis para a frota
da Prefeitura; Quais
foram as empresas
convidadas caso a
licitação tenha sido
efetuada na modalidade
“carta convite”; Qual a
empresa vencedora e

qual o preço atualmente
pago pela Prefeitura por
litro de álcool, gasolina e
diesel

Nº35/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre o
responsável pela
manutenção e a
colocação de grades
protetoras nas galerias
pluviais (bueiros) que
margeiam a linha férrea
no perímetro urbano da
cidade, se a Prefeitura ou
a Ferroban. Caso a
Ferroban seja a
responsável, a Prefeitura
notificou-a pedindo que a
mesma coloque grades
protetoras nos referidos
bueiros.

Nº36/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre o
responsável pela
construção de calçadas
nas casas da antiga
Fepasa, localizadas na
Avenida Jânio Quadros,
se proprietários, a
empresa sucessora da
Fepasa ou a Prefeitura
Municipal. Requer ainda
informações sobre se a
Prefeitura Municipal
notificou o responsável
ou os responsáveis para
que sejam construídas
calçadas no local.

Nº37/2003 – Que requer do Juiz de
Direito e Diretor do
Fórum da Comarca de
Jales, várias informações
sobre as cestas básicas
arrecadadas pelo Poder
Judiciário na Comarca de
Jales em decorrência
dos pagamentos das
condenações em multa
nos processos judiciais:
responsável pelo
r e c e b i m e n t o ,
responsável pelo
controle e distribuição,
critérios para
distribuição, quantidade
arrecadada, sobre se a
distribuição é feita
diretamente a pessoas
físicas ou a entidades
filantrópicas e
assistenciais e quais são
as pessoas físicas e
entidades beneficiadas.

Nº44/2003 – Que requer do
Presidente da Comissão
Organizadora da FACIP/
2003, várias informações
sobre os gados da raça
nelore e leiteiro expostos
nos pavilhões da FACIP,
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quais sejam: quantidade,
proprietários dos gados,
localidade de onde
vieram, total da despesa
paga pela Comissão
para suas exposições,
especificando tais
despesas.

Nº46/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre se a
horta municipal está
produzindo produtos
hortifrutigranjeiros, quais
os produtos produzidos,
a quantidade, para onde
é destinada a sua
produção e quais os
setores e entidades
beneficiados com a
produção da horta
municipal.

Nº56/2003 – Que requer do Executivo
várias informações sobre
o convênio firmado para
recuperação da Avenida
Maria Jalles e sobre o
plantio e replantio de
grama; se foram gastos
recursos da Prefeitura
nas obras de
recuperação e se as
obras foram realizadas
pela Prefeitura ou foram
terceirizadas; sobre o
cancelamento de
convênio para
recuperação da dita
Avenida e o que a
administração pretende
fazer para concluir tais
obras, explicitando
gastos e quando tais
obras serão concluídas;
Requer, finalmente,
informações sobre
quando serão
executadas as obras
objetivando aumentar a
vazão das águas pluviais
na Avenida, confluência
com a Rua das
Palmeiras.

Nº59/2003 – Que requer do
Ilustríssimo Senhor
Doutor Delegado de
Polícia e Diretor da 93ª
Ciretran de Jales,
informações sobre o
respaldo legal da medida
adotada pela Ciretran
que obriga o uso de
senha definindo e
indicando o médico e/ou
psicólogo para
realização de exames
nas pessoas que
pretendem obter a
Carteira Nacional de
Habilitação e se o
candidato não tem o

direito de escolher,
dentre os médicos e/ou
p s i c ó l o g o s
credenciados, com quem
fazer os exames.

Nº67/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre os
motivos pelos quais a
Prefeitura Municipal não
está cumprindo, no que
diz respeito à
fiscalização, a Lei
Municipal nº2.738, de 16
de abril de 2003, (Que
dispõe sobre a proibição
de animais ferozes
circularem em locais
públicos) e quando a
Prefeitura Municipal vai
dar inicio a tal
fiscalização.

Nº68/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre a
situação em que se
encontra a negociação
objetivando o
asfaltamento da Avenida
Nações Unidas; sobre se
chegou-se a algum
acordo sobre tal
asfaltamento; sobre a
quantidade de
moradores que serão
beneficiados e quando
tais obras serão iniciadas
na citada via pública.

Nº72/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre o
valor que a Prefeitura
pretende arrecadar com
a venda do Estádio
Municipal “Roberto Valle
Rollemberg”; sobre a
construção de um novo
estádio municipal e o
local; sobre a existência
de algum estudo para
construção de um novo
estádio municipal e o
custo; sobre se as
atividades do Clube
Atlético Jalesense
ficarão paralisadas ou se
a equipe realizará os
seus jogos em
municípios vizinhos,
caso suba de divisão no
futebol paulista e o
estádio municipal seja
vendido.

Nº73/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre os
motivos da retirada da
iluminação do recinto de
equitação e
adestramento da Facip
onde há o treinamento
das jovens amazonas
para a prova dos “três
tambores”; se a

iluminação retirada foi
transferida para outro
local; se tal medida foi
determinada por razões
administrativas ou por
razões políticas, já que
uma das jovens que
treinam é filha do
vereador que subscreve
o requerimento.

Nº74/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre se a
Prefeitura tem autorizado
a cessão de seus ônibus
para transportes de
munícipes e em caso
afirmativo qual o critério
utilizado pela Prefeitura
para a referida cessão;
sobre a existência de
algum critério de
prioridade para tal
cessão; se a Prefeitura
tem cobrado pela cessão
dos ônibus ou é gratuita
e em caso afirmativo,
sobre o valor cobrado.

Nº75/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre as
medidas adotadas pela
Prefeitura com referência
a exploração do serviço
de recolhimento de
entulho através de
caçambas por empresas
particulares, de acordo
com legislação
recentemente aprovada;
sobre as providências a
serem tomadas pela
Prefeitura com relação
às empresas de
recolhimento de entulho
que ainda não se
adequaram e não estão
cumprindo a lei; se a
Prefeitura pretende
multar as empresas que
não cumprem a referida
lei ou fará “vistas
grossas” e sobre quando
a Prefeitura realmente
dará inicio a tal
fiscalização.

Nº81/2003 – Que requer do Executivo
informações sobre quem
são os proprietários dos
terrenos no Distrito
Industrial 2 que estão
construídos e dos que
não estão construídos;
sobre o ramo de
atividade atualmente
desenvolvido por cada
uma das empresas ali
instaladas; sobre quais
os terrenos que já foram
revendidos e em que
data se deu a
negociação e sobre
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quais foram os primeiros
proprietários dos
terrenos que foram
revendidos e para quem
os mesmos foram
revendidos.

Nº96/2003 – Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal se
está em andamento a
construção de sala
especial destinada a
abrigar o Instituto Médico
Legal – IML de Jales; Em
afirmativa a resposta,
quando a obra estará
concluída e em
condições de
funcionamento e em
negativa, quando a
Prefeitura dará inicio a tal
obra.

Nº103/2003 – Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal
quantos e quais são os
funcionários públicos
municipais que estão
prestando serviços para
órgãos estaduais e
federais, discriminando
cargos e salários e se os
mesmos recebem
alguma forma de
gratificação. Se positiva
a resposta, qual a forma
e o valor da gratificação
recebida.

Nº104/2003 – Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal como
se encontram as
negociações da divida da
Prefeitura Municipal para
com o Espólio Euphly
Jalles e se houve acordo,
quais os termos. Requer
também, para que
informe quando foi
efetuado o pagamento
da primeira parcela da
dívida, qual o valor da
mesma e caso não tenha
havido acordo, como se
encontra a situação da
divida.

Nº111/2003 – Que requer do Executivo
várias informações sobre
os boxes existentes no
Terminal Rodoviário de
Jales.

Nº112/2003 – Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal
porque não foi instalado
redutor de velocidade na
Rua 17, entre as Ruas 10
e 16, se pela existência
de algum impedimento
legal ou a Prefeitura

estará realizando a
instalação.

Nº117/2003 – Que requer do Executivo
para que informe à
Câmara Municipal em
que locais da cidade foi
colocada iluminação
pública após o início da
cobrança da Taxa de
Iluminação Pública, a
quantidade de pontos
escuros e o critério de
prioridade para
eliminação de tais
pontos. Requer ainda
para que informe porque
motivo a Prefeitura não
está colocando
luminárias nos locais
escuros da cidade e de
que maneira e onde
estão sendo utilizados os
recursos financeiros
provenientes da
cobrança da Taxa de
Iluminação Pública.

MOÇÕES

Aplausos nº11/2003 – À Comissão
Organizadora do Rodeio
da FACIP/2003, pelo
brilhante trabalho
realizado na organização
e promoção do festival
de montaria na 34ª
FACIP.
- Subscrita pelos
demais Vereadores à
Câmara Municipal.

Congratulações nº27/2003 – Às
Emissoras de Rádio –
Regional FM e Assunção
AM; ao Rotary Clube de
Jales e à Paróquia da
Catedral, pela
organização e realização
da Festa dos Motoristas.
- Subscrita pelos
demais Vereadores à
Câmara Municipal.

Pesar nº43/2003 – Pelo falecimento de
Senhorinha Alves
Nogueira Flor.

Aplausos nº44/2003 – Aos Atletas,
Comissão Técnica,
D i r i g e n t e s ,
Patrocinadores e
Torcedores do Clube
Atlético Jalesense – CAJ,
pela brilhante conquista
do título de campeão da
Série B-2 do
Campeonato de Futebol
Profissional de 2003 da
Federação Paulista de
Futebol.
- Subscrita pelos
demais Vereadores à
Câmara Municipal.

PROJETO

P.L. nº19/2003 – Que dispõe sobre a
proibição de animais
ferozes circularem em
locais públicos.
Autógrafo nº37/2003
Lei nº2.738/2003

WILSON DE SOUZA NEGRÃO

INDICAÇÕES

Nº046/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
sarjetão na Rua Santa
Adélia, esquina com a
Rua Santa Maria, na Vila
Talma.

Nº047/2003 – Que solicita do Executivo
o recapeamento da
pavimentação asfáltica
de ruas dos Bairros
Jardim Eldorado, Vila
Talma, Jardim Tangará,
Jardim Brasil,
principalmente a Rua
Relíquias Miranda; caso
não seja possível o
recapeamento de
imediato que se proceda
pelo menos uma
operação tapa-buracos.

Nº068/2003 – Que solicita do Executivo
a execução de
calçamento no canteiro
central da Avenida Tupã,
no Jardim Arapuã.

Nº069/2003 – Que solicita do Executivo
junto aos Governos
Federal e Estadual, a
obtenção de recursos
financeiros objetivando o
recapeamento total das
ruas e avenidas da
cidade.

Nº121/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
“sarjetão” na Rua
Elizabeth, esquina com a
Rua João Gonçalves de
Freitas, na Vila Elizabeth.

Nº122/2003 – Que solicita do Executivo
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seja solucionado o
problema das enchentes
que se verificam na Rua
19, no Jardim Novo
Mundo, principalmente
nas imediações da
residência do Senhor
José Fúria, quando da
ocorrência de chuvas
mais fortes.

Nº123/2003 – Que solicita do Executivo
junto a ELEKTRO, a
colocação de luminárias
nos seguintes locais: em
dois postes na Rua
Ângelo Scaramuzza; em
dois postes na Rua
Mamoré, proximidades
da Avenida Maria Jalles
e em um poste na Rua
Octávio Graziani, altura
do número 721, no
Jardim Oiti.

Nº124/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
sarjetão na esquina da
Rua 1 com a Rua João
Gonçalves de Freitas, no
Jardim São Jorge.

Nº125/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
sarjetão na Rua 1,
esquina com a Rua Bom
Jardim, na Vila Inês.

Nº126/2003 – Que solicita do Executivo
junto ao Conselho
Municipal de Trânsito a
colocação de obstáculos
redutores de velocidade
(quebra-molas) nas duas
pistas da Avenida Paulo
Marcondes, imediações
do Centro Pré Escolar
localizado no Jardim
Monterrey, defronte ao
Bosque Municipal.

Nº188/2003 – Que solicita do Executivo
providências para que
sejam totalmente
reformadas a Praça
Guimarães Rosa e a
Praça Cecília Meireles,
localizadas na Cohab do
Jardim Arapuã.

Nº234/2003 – Que solicita do Executivo
providências para
resolver o problema do
enorme buraco existente
na galeria pluvial
localizada na Avenida
Roque Viola, confluência
com a Rua Altino Antonio
de Oliveira.

Nº235/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de operação
tapa-buracos na Rua
Cosme e Damião, na Vila
Talma.

Nº236/2003 – Que solicita do Executivo
o recapeamento do

trecho da Rua Dois,
localizado entre a Rua
Hum e a Rua dos
Jacarandás.

Nº266/2003 – Que solicita do Executivo
a construção de um
“sarjetão” na esquina da
Rua 15 com a Rua
Deputado Guilherme
Gomes, no Jardim
América.

Nº311/2003 – Que solicita do Executivo
a colocação de uma
grade de proteção na
entrada da galeria pluvial
localizada na Rua 15,
esquina com a Rua
Jales, no Jardim
América.

Nº312/2003 – Que solicita do Executivo
a realização de operação
tapa buracos no trecho
final da Rua Viena, na
Vila Aparecida, alto da
caixa d´água.

REQUERIMENTOS

Nº85/2003 – Que requer do Executivo
várias informações sobre
o serviço fotográfico
realizado nas escolas
municipais ao final do
ano letivo.

PROJETO

P.L. nº86/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Walter da Silva)
Autógrafo nº77/2003
Lei nº2.789/2003

PROPOSIÇÕES EM CONJUNTO

INDICAÇÕES APRESENTADAS
EM CONJUNTO

Nº001/2003 – Que solicitam do
Executivo providências
para a criação de uma
frente de trabalho para
execução de serviços de
interesse da
municipalidade nos mais
diversos setores,
gerando novos
empregos em nossa
cidade.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da
Silva, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Jediel
Zacarias, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo

Antonio Berti Caparroz
e Wilson de Souza
Negrão.

Nº002/2003 – Que solicitam do
Executivo a liberação da
Estação Rodoviária de
Jales para embarque,
desembarque  e
estacionamento de
veículos a todos os
estudantes jalesenses
que freqüentam cursos
em outros municípios.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da
Silva, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Jediel
Zacarias, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo
Antonio Berti Caparroz
e Wilson de Souza
Negrão.

Nº003/2003 – Que solicitam do
Executivo a inclusão no
rol de obras a serem
executadas pela
Prefeitura Municipal no
exercício de 2003,
iluminação nos seguintes
logradouros públicos:
Avenida Roque Viola,
Avenida Maria Jalles, em
todas as ruas do Jardim
Estados Unidos, na Rua
19 (ligação entre o
Jardim São Judas Tadeu
e o Jardim do Bosque),
Via Marginal Alcebíades
Bernardo, Via Marginal
Airton Senna, no Jardim
Alvorada, na Rua Goiás
(interligação com o
Jardim São Gabriel), na
Avenida Euphly Jalles e
na via pública de ligação
entre os bairros Jardim
São Francisco e Jardim
São Bernardo.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da
Silva, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Jediel
Zacarias, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo
Antonio Berti Caparroz
e Wilson de Souza
Negrão.

Nº004/2003 – Que solicitam do
Executivo a inclusão no
rol de obras a serem
executadas pela
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Prefeitura Municipal no
exercício de 2003 das
seguintes reivindicações:
asfaltamento do Jardim
São Gabriel e da ligação
com a Rua Goiás, com a
implantação de galerias
pluviais na referida via
pública; abertura, com
implantação de guias e
asfaltamento da via
Marginal Airton Senna,
ligando-a com a via
marginal Alcebíades
Bernardo; asfaltamento
do Jardim Alvorada;
recapeamento asfáltico
do Jardim Tangará;
asfaltamento, guias e
sarjetas na Avenida
Euphly Jalles, no Jardim
Estados Unidos;
asfaltamento, guias e
sarjetas na via pública
que liga o Jardim São
Francisco ao Jardim São
Bernardo; asfaltamento
da Rua Suécia, no trecho
até a Avenida Francisco
Jalles, entrada da
cidade.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da
Silva, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Jediel
Zacarias, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo
Antonio Berti Caparroz
e Wilson de Souza
Negrão.

Nº05/2003 – Que solicitam do
Executivo a inclusão no
rol de obras de infra
estrutura viária urbana a
serem executadas pela
Prefeitura Municipal no
exercício de 2003 das
seguintes reivindicações:
abertura da Avenida
Francisco Jalles ligando
o trevo da Rodovia
Euclides da Cunha ao
trevo da Rodovia Jarbas
Moraes (Jales-Santa
Albertina) no Conjunto
Habitacional JACB I;
construção de pontilhão
sobre a ferrovia ligando
a Rua 8 à Avenida
Alfonso Rossafa Molina;
construção de pontilhão
sobre a ferrovia ligando
a Rua 2 ao Jardim
Aclimação; construção
de pontilhão sobre a
ferrovia na Rua Suécia e

abertura da Avenida
Francisco Jalles até a
Rodovia Euphly Jalles.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da
Silva, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Jediel
Zacarias, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo
Antonio Berti Caparroz
e Wilson de Souza
Negrão.

Nº06/2003 – Que solicitam do
Executivo junto ao
Governo Estadual
providências objetivando
a perenização e o
asfaltamento das
seguintes estradas
vicinais: Estrada do
Córrego do Café,
passando pelo Córrego
do Coqueiro e da Estrada
Municipal Jales-
Paranapuã;
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da
Silva, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Jediel
Zacarias, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo
Antonio Berti Caparroz
e Wilson de Souza
Negrão.

Nº07/2003 – Que solicitam do
Executivo a construção
de uma ponte na estrada
municipal de acesso à
Escola Técnica Agrícola
de Jales, já que no local
existe uma ponte de
madeira em precárias
condições de
conservação.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da
Silva, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Jediel
Zacarias, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo
Antonio Berti Caparroz
e Wilson de Souza
Negrão.

Nº017/2003 – Que solicitam do
Executivo a implantação
de iluminação pública na
Avenida Paulo
Marcondes e no Distrito

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

Nº018/2003 – Que solicitam do
Executivo a elaboração e
o encaminhamento à
Câmara Municipal de
Projeto de Lei
concedendo pelo menos
40% de reajuste salarial
aos funcionários públicos
municipais.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Rivelino
Rodrigues e Roberto
Genari

Nº048/2003 – Que solicitam do
Executivo junto à
ELEKTRO, a
substituição das
lâmpadas queimadas
existentes junto ao
Viaduto Antonio Amaro,
na Avenida Francisco
Jalles.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da Silva
e Hilário Pupim

Nº049/2003 – Que solicitam do
Executivo a construção
de um sarjetão na Rua
Cacique, esquina com a
Rua João Batista de
Melo, no Jardim São
Judas Tadeu.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da Silva
e Hilário Pupim

Nº050/2003 – Que solicitam do
Executivo a execução de
reparos na Rua Antonio
Pavan, no Conjunto
Habitacional “Dercílio
Joaquim de Carvalho”.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da Silva
e Hilário Pupim

Nº051/2003 – Que solicitam do
Executivo a implantação
de iluminação pública na
rua que liga a “Saída do
Pilão” com o Conjunto
Habitacional “Dercílio
Joaquim de Carvalho”.
- Autoria dos Vereadores:
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Claudir Aranda da Silva
e Hilário Pupim

Nº052/2003 – Que solicitam do
Executivo providências
junto ao Governo do
Estado no sentido de que
seja pavimentada a
Estrada Vicinal Jales-
Vitória Brasil.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da
Silva, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Jediel
Zacarias, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo
Antonio Berti Caparroz
e Wilson de Souza
Negrão.

Nº055/2003 – Que solicitam do
Executivo providências
para a substituição do
ônibus que transporta
pacientes de Jales para
Barretos e São José do
Rio Preto por um outro
veículo que ofereça
melhores condições de
conforto, inclusive que
seja dotado de ar
condicionado.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da
Silva, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Jediel
Zacarias, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo
Antonio Berti Caparroz
e Wilson de Souza
Negrão.

Nº056/2003 – Que solicitam do
Executivo junto a
SABESP a implantação
das redes de água e de
coleta de esgotos no
Parque das Flores.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da
Silva, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Jediel
Zacarias, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo
Antonio Berti Caparroz
e Wilson de Souza
Negrão.

Nº057/2003 – Que solicitam do
Executivo providências
através da Secretaria

Municipal da Agricultura
e Abastecimento, no
sentido de que sejam
feitas gestões junto a
Direção da
UNICASTELO de
Fernandópolis, para a
celebração de convênio
que possibilite a
castração de cadelas e
gatas em campanhas a
serem realizadas em
nosso Município, com a
participação dos alunos
do curso de Veterinária
do referido
estabelecimento de
ensino.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da
Silva, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Jediel
Zacarias, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo
Antonio Berti Caparroz
e Wilson de Souza
Negrão.

Nº074/2003 – Que solicitam do
Executivo junto aos
Governos Federal e
Estadual a obtenção de
recursos financeiros para
execução de obras de
recapeamento nas
seguintes vias públicas
da Vila Aparecida da Boa
Vista: Rua Viena, Rua
Córdoba, Rua Espanha e
Rua Suécia.
- Autoria dos Vereadores:
Wilson de Souza
Negrão e Prof. Jediel
Zacarias

Nº075/2003 – Que solicitam do
Executivo a reconstrução
do sarjetão localizado na
esquina da Rua Viena
com a Rua Córdoba, na
Vila Aparecida da Boa
Vista.

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

Nº095/2003 – Que solicitam do
Executivo o
recapeamento da Rua
São Paulo, na Vila São
José.
- Autoria dos Vereadores:
Wilson de Souza
Negrão e Prof. Jediel
Zacarias

Nº115/2003 – Que solicitam do

Executivo providências
para que seja resolvido
com a maior urgência
possível o problema da
drenagem pluvial que
vem causando
enchentes no Jardim
Bela Vista.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da
Silva, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Jediel
Zacarias, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo
Antonio Berti Caparroz
e Wilson de Souza
Negrão.

Nº153/2003 – Que solicitam do
Executivo a construção
de calçadas defronte ao
alambrado do Lar dos
Velhinhos de Jales.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da
Silva, Flávio Prandi
Franco, Ailton Akio
Cavano, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Jediel Zacarias, Eng.
José Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo
Antonio Berti Caparroz
e Wilson de Souza
Negrão.

Nº154/2003 – Que solicitam do
Executivo seja procedida
a abertura da Avenida
Francisco Jalles, no
trecho entre a Avenida da
Integração e a Rodovia
Dr. Euphly Jalles (Jales-
São Francisco),
passando pelos fundos
do Bosque Municipal.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da
Silva, Flávio Prandi
Franco, Ailton Akio
Cavano, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Jediel Zacarias, Eng.
José Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo
Antonio Berti Caparroz
e Wilson de Souza
Negrão.

Nº273/2003 – Que solicitam do
Executivo a instalação de
luminárias em postes
com rede de energia
elétrica nas seguintes
vias públicas do Bairro
Santo Expedito: Avenida
Nações Unidas, entre a
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Rua Peru e a Rua
Nicarágua; Rua Peru,
entre a Rua Equador e a
Avenida Nações Unidas;
Rua Jamaica, em sua
continuação até a
Avenida Nações Unidas
e Via Marginal Izaura
Berto Venturini, em
ambos os sentidos.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias,
Leomi Clóvis Nilsen
Viola e Wilson de Souza
Negrão.

Nº274/2003 – Que solicitam do
Executivo a realização
de operação tapa-buraco
na Rua Bolívia, entre a
Rua Honduras e Rua
Nicarágua e na Rua
Bolívia esquina com a
Rua Peru e o
recapeamento asfáltico
na Rua Canadá, entre a
Rua Venezuela e Rua
Bolívia e na Rua
Colômbia, em toda a sua
extensão, no Bairro
Santo Expedito.
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias,
Leomi Clóvis Nilsen
Viola e Wilson de Souza
Negrão.

Nº275/2003 – Que solicitam do
Executivo junto a
ELEKTRO, a
implantação da rede de
energia elétrica com
iluminação, nas
seguintes vias públicas
do Bairro Santo
Expedito: Rua Porto
Rico, entre a Rua Chile
a Rua Equador; Rua
Porto Rico, entre a Rua
Venezuela e a Rua
Argentina; Rua Peru,
entre a Rua Colômbia e
a Rua Equador; Rua
Bolívia, entre a Avenida
América do Sul e a Rua
Porto Rico e na Rua
Argentina, entre a
Avenida América do Sul
e a Rua Canadá.

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

Nº314/2003 – Que solicitam do
Executivo a remoção
para um local
assombreado ou a
construção de uma

cobertura para abrigar os
equipamentos de lazer
para idosos e
aposentados, instalados
na Praça do Jacaré,
ponto central da cidade.
- Autoria dos Vereadores:
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Flávio Prandi
Franco, José Eduardo
Pinheiro Candeo e
Jediel Zacarias.

Nº376/2003 – Que solicitam do
Executivo providências
para que seja efetuada
uma completa limpeza e
pintura da sinalização
util izada pelas auto-
escolas para aulas de
trânsito e pelo DETRAN
para exames de
habilitação para
motoristas na área
localizada defronte à
Estação Ferroviária,
além da pintura de
postes e árvores.
- Autoria dos Vereadores:
Flávio Prandi Franco e
Marcelo Antonio Berti
Caparroz.

Nº396/2003 – Que solicitam do
Executivo a implantação
de toda infra-estrutura,
como asfalto, guias e
sarjeta, iluminação, no
prolongamento da Rua
Pedro Dutra da Silva,
ligando à Rua Relíquias
de Miranda.
- Autoria dos Vereadores:
Wilson de Souza
Negrão, Flávio Prandi
Franco e Jediel
Zacarias.

REQUERIMENTOS
APRESENTADOS EM

CONJUNTO

Nº010/2003 – Que requerem do
Executivo informações
sobre a quantidade de
veículos que estão
sendo colocados pela
Prefeitura Municipal para
o transporte de doentes
que recebem
atendimento em São
José do Rio Preto e
Barretos; sobre as
condições de
conservação dos
veículos; se há
possibilidade de
renovação de tal frota e
em caso afirmativo

quando a renovação
poderá ser efetivada.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da
Silva, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Jediel
Zacarias, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo
Antonio Berti Caparroz
e Wilson de Souza
Negrão.

Nº029/2003 – Que requerem do
Executivo informações
sobre os nomes das
pessoas físicas e
empresas e seus
respectivos proprietários
que, na fase inicial,
adquiriram terrenos nos
Distritos Industrial 1, 2 e
3, bem como a dimensão
e respectivo valor pago
por cada um deles; sobre
os terrenos que foram
posteriormente vendidos
e revendidos, sobre
quem procedeu a venda,
a compra e valores das
vendas e sobre os
nomes de todos os
proprietários de terrenos
ainda não edificados nos
referidos Distritos.
- Autoria dos Vereadores:
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo e
Roberto Genari.

Nº031/2003 – Que requerem do
Ilustríssimo Senhor Dr.
Satoru Yamada,
Superintendente do
IPASM, informações
sobre quais foram as
providências adotadas
pelo Instituto para reaver
o terreno de sua
propriedade que está
sendo indevidamente
utilizado pelo Hotel
Grandes Lagos; se o
proprietário do Hotel já foi
notificado judicialmente
para proceder a
devolução do terreno do
IPASM que invadiu e se
será pedido indenização
pelo uso indevido do
terreno de sua
propriedade.
- Autoria dos Vereadores:
Rivelino Rodrigues,
Ailton Akio Cavano,
Claudir Aranda da
Silva, Eng. José
Eduardo Pinheiro
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Candeo e Roberto
Genari.

Nº057/2003 – Que requerem das
Secretarias Municipais
de Planejamento e Obras
e da Gerência Regional
do CREA-SP,
informações sobre a
forma de fiscalização
adotada pela Prefeitura
Municipal e pelo CREA
com relação aos
outdoors instalados na
cidade; se o outdoor
localizado na Avenida
Paulo Marcondes, que
veio ao chão, tinha
projeto de edificação,
planta assinada e ART
recolhida e nos casos de
riscos de vida e
acidentes provocados
pela queda de outdoors
sobre a responsabilidade
da empresa proprietária
dos mesmos; Requer,
finalmente, informações
sobre o nome da
empresa proprietária do
outdoor citado acima e as
providências que a
Prefeitura Municipal e o
CREA tomaram com
relação ao ocorrido.
- Autoria dos Vereadores:
Rivelino Rodrigues e
Roberto Genari.

Nº63/2003 – Que requerem do
Executivo informações
sobre em que estágio se
encontra a sindicância
interna aberta para
apuração das denúncias
feitas por um mecânico
do almoxarifado, sobre o
desaparecimento do
motor de uma Kombi
pertencente ao
Município; sobre as
providências adotadas
pela administração
visando evitar, no futuro,
a repetição de fatos
dessa natureza e até
onde são verídicas as
informações de que o
autor das denúncias
estaria sendo demitido
pela Prefeitura. Em caso
afirmativo, quais as
razões que estariam
motivando a demissão.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo e
Gilberto Alexandre de
Moraes.

Nº70/2003 – Que requerem do
Executivo informações
sobre o custo exato total
das obras de
pavimentação das ruas e
avenida do Jardim Santo
Expedito e da Rua Minas
Gerais na Cohab Roque
Viola; sobre a
participação que
administração municipal
pode oferecer a estes
moradores; sobre as
condições de pagamento
que podem ser
oferecidas a estes
moradores e sobre a
possibilidade da
a d m i n i s t r a ç ã o
concretizar esta obra
com recursos próprios.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Rivelino
Rodrigues e Roberto
Genari.

Nº79/2003 – Que requerem do
Executivo e da
Procuradoria Jurídica do
Município, informações
sobre a situação em que
se encontram os
p r o c e d i m e n t o s
relacionados ao CCI,
bem como os motivos
pelos quais tais
procedimentos estão
demorando tanto para
serem resolvidos,
principalmente o assunto
que diz respeito ao
alvará dos bombeiros e
ao possível desvio de
dinheiro do caixa do CCI.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Rivelino
Rodrigues e Roberto
Genari.

Nº80/2003 – Que requerem da
Telefônica informações
sobre os motivos pelos
quais os serviços da
itelefônica grátis
oferecidos em várias
cidades da região ainda
não estão
disponibilizados aos
usuários de Jales, se
existem estudos para
disponibiliza-los e
quando serão

disponibilizados. Requer
ainda, informações sobre
o que se refere a tarifa de
R$ 2,90 cobrada em
algumas contas
telefônicas.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo e
Gilberto Alexandre de
Moraes.

Nº83/2003 – Que requerem do
Executivo informações
se a Senhora Cássia
Regina Felipe Caparroz
detém algum direito
sobre qualquer dos
hangares localizados no
Aeroporto Municipal;
Quais os documentos
que comprovam esses
direitos; Qual a duração
da concessão, caso
tenha havido concessão
de direito real de uso e
se houve autorização
legislativa para tal.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo e
Gilberto Alexandre de
Moraes.

Nº84/2003 – Que requerem do
Executivo informações
sobre as medidas
adotadas pelo Poder
Executivo a fim de
restabelecer as linhas
extintas pela empresa
concessionária do
transporte coletivo
urbano e exigir o
cumprimento integral da
Lei Complementar nº80,
de 25/10/2000 e do
contrato firmado entre a
Prefeitura Municipal de
Jales e a Viação São
José Ltda.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo e
Gilberto Alexandre de
Moraes.

Nº88/2003 – Que requerem do
Executivo e do
Procurador Geral do
Município, para que
informem se existe de
fato cláusula no contrato
de compra e venda ou
cessão de direito onde os
primeiros proprietários
dos terrenos do Distrito
Industrial e Comercial II
necessitariam informar a
Prefeitura casos os
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mesmos fossem
vendidos; Em sendo
positiva a resposta, quais
foram os primeiros
proprietários que deram
essas informações, bem
como seus sucessores,
no caso dos terrenos
terem sido passados por
mais de dois
proprietários; Ainda, que
medidas a Prefeitura e o
Prodijal pretendem tomar
com relação às
negociações daqueles
terrenos que não
passaram pelo crivo da
municipalidade.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Rivelino
Rodrigues e Roberto
Genari.

Nº89/2003 – Que requerem do
Executivo informações
sobre quais são as
providências tomadas
pela Administração
Municipal com referência
à possibilidade da
interrupção do Programa
Saúde da Família.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Leomi Clóvis
Nilsen Viola.

Nº105/2003 – Que requerem do
Executivo junto ao
Secretário Municipal de
Saúde, várias
informações sobre os
animais abandonados no
perímetro urbano (dados
e s t a t í s t i c o s ,
profissionais, tratamento
aos animais e a
existência de projetos
visando a solução deste
grave problema, citando-
os em caso positivo e em
caso negativo, justificar o
porquê). Requerem
ainda, para que informe
quais os motivos da não
instalação do Centro de
Controle de Zoonoses de
Jales.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Rivelino
Rodrigues e Roberto
Genari.

Nº107/2003 – Que requerem do
Executivo e da
Secretária Municipal da
Promoção Social, Srª
Izabel Minto Guisso, para
que informem a Câmara
os valores arrecadados
pela Secretaria com a
cobrança de ingressos e
mensalidade do CCI, no
período de janeiro/2001
a março/2003; sobre a
contabilização desses
valores, prestação de
contas, pessoas
envolvidas nesta
m o v i m e n t a ç ã o
financeira, conclusões
finais da sindicância
aberta para apurar
possíveis desvios de
recursos do CCI e sobre
a destinação de recursos
ao CCI através de
convênio.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Rivelino
Rodrigues e Roberto
Genari.

Nº108/2003 – Que requerem do
Executivo e do
Secretário Municipal de
Saúde, Dr. Mauro Hatsuo
Suetugo, para que
informe à Câmara
Municipal qual o motivo
oficial alegado pelos
médicos que recusam os
exames de ultrassom
realizados pela Drª
Jalequine Gossen,  os
critérios utilizados por
estes médicos para
avaliar a qualidade
técnica e profissional dos
exames em questão e
sobre as providências
tomadas pela Secretaria
de Saúde diante de
impasses dessa
natureza e propostas do
município para
solucionar tais
problemas. - Rejeitado
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Rivelino
Rodrigues e Roberto
Genari.

Nº109/2003 – Que requerem do
Executivo para que

informe à Câmara
Municipal qual o
endereço da empresa
CONSTEF – Consultoria
e Assessoria Técnico-
Financeiro S/C Ltda,
(empresa escolhida para
organizar e aplicar as
provas do concurso
público da Prefeitura
Municipal de Jales),
quem são seus
p r o p r i e t á r i o s ,
qualificação técnica,
tempo que atua no ramo
e o profissional
responsável pela
empresa. Requer ainda,
para que informe, quais
foram as demais
empresas que
participaram do processo
licitatório e o critério
util izado para sua
escolha.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Rivelino
Rodrigues e Roberto
Genari.

Nº114/2003 – Que requerem do
Secretário Municipal de
Obras, Eng. Raul Lázaro
de Mello, para que
informe à Câmara
Municipal em quanto
tempo serão iniciadas as
obras para interligação
das Ruas Vinte e dos
Canários, no Jardim
Pêgolo e quais as formas
que estão sendo
estudadas para que não
ocorram os problemas
que já existem na
Avenida Maria Jalles,
relacionados a
alagamentos.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Rivelino
Rodrigues e Roberto
Genari.

Nº115/2003 – Que requerem do
Executivo para que seja
procedida revisão das
alíquotas e faixas de
consumo constantes do
Decreto 3083, de 19 de
março de 2003 e
utilizadas na cobrança da
contribuição para a
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iluminação pública,
objetivando a diminuição
dos valores cobrados;
Elaboração de estudos
visando alterações na Lei
Complementar nº106/02,
a fim de permitir que os
donos de lotes e terrenos
vagos, situados na zona
urbana, também sejam
alcançados pela
cobrança da COSIP e a
realização de audiências
públicas visando
possibilitar a participação
dos contribuintes na
definição das áreas
prioritárias a serem
beneficiadas com a
instalação da iluminação
pública.
- Autoria dos Vereadores:
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Rivelino
Rodrigues e Roberto
Genari.

MOÇÕES APRESENTADAS EM
CONJUNTO

Aplausos nº03/2003 – À Comissão
Organizadora do
Carnaval Popular de
Jales, pelo êxito e o
brilhantismo do evento.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da
Silva, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim,
Irineu Rodrigues de
Carvalho, José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo
Antonio Berti Caparroz
e Wilson de Souza
Negrão.

Aplausos nº04/2003 – À Professora Elza
Maria Andrade, da
disciplina de Educação
Artística; à ex-Diretora
Maria Aparecida
Sanches Cardoso Neves
e aos demais
Professores e alunos da
Escola Estadual “Dom
Artur Horstuis”,
participantes do
Concurso “Prêmio
Construindo a Nação
2002”, promovido pelo
Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento da
Cidadania, pelo
destaque obtido no
referido concurso,

ficando entre os 17
primeiros em todo o
Brasil – feito memorável,
motivo de honra e de
contentamento para toda
a população jalesense.
- Autoria dos Vereadores:
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo e subscrita
pelos demais
Vereadores à Câmara
Municipal.

Pesar nº05/2003 – Pelo falecimento do
Doutor Aloysio Nunes
Ferreira.
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales

Aplausos nº08/2003 – À Ilustríssima
Senhora Maria José
Gomide, pela sua
aposentadoria, após ter
prestado bons serviços
junto à Chefia de Divisão
de Pessoal da Câmara
Municipal de Jales.
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales

Pesar nº10/2003 – Pelo falecimento de
Ozil Joaquim Rezende.
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales

Pesar nº13/2003 – Pelo falecimento de
Quirino Pereira Belo.
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales

Pesar nº24/2003 – Pelo falecimento de
Jocelim Aparecido
Sant’Ana.
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales

Pesar nº25/2003 – Pelo falecimento de
Deonel Rosa Junior.
- Autoria dos Vereadores:
Roberto Genari, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Rivelino Rodrigues,
Flávio Prandi Franco,
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Jediel
Zacarias, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Wilson de
Souza Negrão, José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo
Antonio Berti Caparroz,
Alcides Benedito
Ceciliano e Claudir

Aranda da Silva.

Pesar nº26/2003 – Pelo falecimento de
Dirceu Gonçalves
Resende.
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales

Pesar nº28/2003 – Pelo falecimento de
Luzia Francisca de
Matos Garcia.
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales

Pesar nº29/2003 – Pelo falecimento de
Matilde Tárrega Delgado.
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales

Aplausos nº31/2003 – Aos Dirigentes e
Atletas de Jales,
participantes do VII JORI
– Jogos Regionais do
Idoso, pela forma
brilhante como
representaram o nosso
Município no evento
esportivo realizado em
Santa Fé do Sul.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes, Aracy de
Oliveira Murari
Cardozo, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Rivelino
Rodrigues e Roberto
Genari.

Pesar nº32/2003 – Pelo falecimento da
Professora Sueli da
Silveira Marin Batista.
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales

Apoio nº33/2003 – À Comissão
Independente Pró-Jales
– Dr. Carlos Antonio
Prata, Nelson Samartino
e João Luiz Canhada
Garcia, extensivos ao
bispo Dom Demétrio
Valentini e ao jornalista
Deonel Rosa Júnior, que,
de maneira espontânea
e desinteressada,
dispuseram-se a
representar os anseios
da coletividade jalesense
junto à Família Jalles.
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales

Pesar nº35/2003 – Pelo falecimento de
Izolina Maria de Souza.
- Autoria dos Vereadores
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à Câmara Municipal de
Jales

Apoio nº38/2003 – Ao Excelentíssimo
Senhor Geraldo Lopes,
Digníssimo Deputado
Estadual, integrante da
Bancada do PMDB na
Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo,
manifestando apoio da
Câmara de Jales ao
Projeto de Lei nº749/
2003, que institui uma
taxa de contribuição de
apoio às Santas Casas
de Misericórdia,
estabelecidas no Estado
de São Paulo, cujo valor
será igual a 2% (dois por
cento) dos valores
arrecadados nas praças
de pedágio das rodovias
estaduais, de sua
autoria.
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales

Pesar nº39/2003 – Pelo falecimento de
Risoleta Neves.
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales

Pesar nº40/2003 – Pelo falecimento de
Abel Faustino Pereira
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales

Aplausos nº41/2003 – Aos Dirigentes e
Integrantes da ONG
EcoAção, pelo sucesso
obtido na reunião
realizada no dia 27 de
setembro de 2003, na
sede da ACIJ,
oportunidade em que foi
oficialmente efetuada a
publicação dos seus
estatutos e empossada a
sua primeira diretoria.
- Autoria dos Vereadores:
Irineu Rodrigues de
Carvalho e Jediel
Zacarias

Pesar nº42/2003 – Pelo falecimento da
Professora Iracema
Pinheiro Candeo.
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales

Aplausos nº47/2003 – Ao Professor Wilter
Guerzoni, Secretário
Municipal de Esportes,
Cultura e Turismo e
demais organizadores do

Campeonato Municipal
de Futebol Amador de
2003, aos atletas e
dirigentes das equipes
participantes, pelo
sucesso do evento
esportivo.
- Autoria dos Vereadores:
Jediel Zacarias e Flávio
Prandi Franco

Pesar nº51/2003 – Pelo falecimento de
Olga Morgon Auko.
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales

Pesar nº52/2003 – Pelo falecimento de
Félix Duran.
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales

Pesar nº53/2003 – Pelo falecimento de
Anízio Medina.
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales

EMENDAS AO ORÇAMENTO
PARA O EXERCÍCIO DE 2.004

APRESENTADAS EM
CONJUNTO

Modificativa nº89/2003 – Destinação de
recursos financeiros para
o Esporte Amador,
objetivando promoções
esportivas e
investimentos, inclusive
a aquisição de material
esportivo.
- Autoria dos Vereadores:
Eng. José Eduardo
Pinheiro Candeo e
Rivelino Rodrigues.

Aditiva nº91/2003 – Destinação de
recursos financeiros para
a construção de galpões
para a Promoção
Industrial.
- Autoria dos Vereadores:
Gilberto Alexandre de
Moraes e Rivelino
Rodrigues.

Modificativa nº92/2003 – Destinação de
recursos financeiros para
bolsas de estudos a
alunos carentes – ensino
superior e ensino
profissionalizante.
- Autoria dos Vereadores:
Claudir Aranda da
Silva, Prof. Jediel
Zacarias, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo e Rivelino
Rodrigues.

Aditiva nº93/2003 – Destinação de
recursos financeiros para
investimentos no
incremento ao Turismo
no Município.
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales.

Aditiva nº94/2003 – Destinação de
recursos financeiros ao
Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente. (1% do
orçamento/2004).
- Autoria dos Vereadores
à Câmara Municipal de
Jales.

PROJETOS APRESENTADOS
EM CONJUNTO

P.L. nº18/2003 – Que dispõe sobre
revisão geral dos
subsídios dos agentes
políticos municipais e
remuneração dos
servidores do Poder
Legislativo. (Substituído
pelos Projetos de Lei
nº39/2003 e nº40/2003).
- Autoria da Mesa
Diretora da Câmara
Municipal.

P.L. nº20/2003 – Que declara de utilidade
pública a Associação
Comunitária Moriah.
Autógrafo nº23/2003
Lei nº2.735/2003
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias,
Marcelo Antonio Berti
Caparroz, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Flávio Prandi
Franco, Hilário Pupim e
Claudir Aranda da
Silva.

P.L. nº21/2003 – Que dá denominação a
prédio público. (Espaço
Cultural “Dr. José Carlos
Guisso).
Autógrafo nº19/2003
Lei nº2.730/2003
- Autoria dos Vereadores:
Irineu Rodrigues de
Carvalho e Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo.

P.L. nº39/2003 – Que concede revisão
anual à remuneração
dos servidores da
Câmara Municipal de
Jales.
Autógrafo nº31/2003
Lei nº2.742/2003
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- Autoria da Mesa
Diretora da Câmara
Municipal.

P.L. nº40/2003 – Que dispõe sobre
revisão geral dos
subsídios dos agentes
políticos do Município de
Jales.
Autógrafo nº32/2003
Lei nº2.743/2003
- Autoria da Mesa
Diretora da Câmara
Municipal.

P.L. nº45/2003 – Que dá denominação a
praça pública. (Praça da
Abolição)
Autógrafo nº35/2003
Lei nº2.746/2003
- Autoria dos Vereadores:
Prof. Jediel Zacarias,
Ailton Akio Cavano,
Claudir Aranda da
Silva, Flávio Prandi
Franco, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Eng. José Eduardo
Pinheiro Candeo,
Marcelo Antonio Berti
Caparroz e Wilson de
Souza Negrão.

P.L. nº49/2003 – Que dá denominação a
prédio público. (Unidade
Básica de Saúde “Doutor
Getúlio de Carvalho).
Autógrafo nº42/2003
Lei nº2.755/2003
- Autoria dos Vereadores:
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Jediel
Zacarias, Claudir
Aranda da Silva,
Marcelo Antonio Berti
Caparroz, Flávio Prandi
Franco, Wilson de
Souza Negrão, Eng.
José Eduardo Pinheiro
Candeo e Alcides
Benedito Ceciliano.

P.L. nº50/2003 – Que dá denominação a
Conjunto Habitacional.
(Conjunto Habitacional
Prof. Wladimir Antonio
Franco).
Autógrafo nº43/2003
Lei nº2.751/2003
- Autoria dos Vereadores:
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Jediel
Zacarias, Claudir
Aranda da Silva,
Marcelo Antonio Berti
Caparroz, Flávio Prandi
Franco, Wilson de
Souza Negrão, Eng.
José Eduardo Pinheiro
Candeo e Alcides

Benedito Ceciliano.

P.L. nº52/2003 – Que declara de utilidade
pública a Associação dos
Deficientes Físicos da
Região de Jales –
ADERJ.
Autógrafo nº45/2003
Lei nº2.753/2003
- Autoria dos Vereadores:
Flávio Prandi Franco e
Prof. Jediel Zacarias

P.L. nº65/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Mauro Coutinho)
(Arquivado – o
logradouro já possuía
denominação)
- Autoria dos Vereadores:
Alcides Benedito
Ceciliano, Claudir
Aranda da Silva, Flávio
Prandi Franco, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Jediel Zacarias, Eng.
José Eduardo Pinheiro
Candeo, Marcelo
Antonio Berti Caparroz
e Wilson de Souza
Negrão.

P.L. nº81/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Padre Renato Alves
Aranha)
Autógrafo nº70/2003
Lei nº2.781/2003
- Autoria dos Vereadores:
Irineu Rodrigues de
Carvalho, Leomi Clóvis
Nilsen Viola e Wilson
de Souza Negrão.

P.L. nº82/2003 – Que denomina prédio
público. (Creche
Municipal “Nívea Leni
Marcondes Pavan
Alves”).
Autógrafo nº82/2003
Lei nº2.782/2003
- Autoria de todos os
Vereadores à Câmara
Municipal.

P. Resolução nº02/2003 – Que altera
denominação do
Plenário da Câmara
Municipal.
(Arquivado a pedido dos
autores)
- Autoria dos Vereadores:
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo e
Roberto Genari

P. Resolução nº03/2003 – Que
acrescenta artigo ao

Regimento Interno da
Câmara Municipal de
Jales, regulamentando a
eleição para os cargos
de Prefeito e Vice-
Prefeito quando da
ocorrência de vacância
nos dois últimos anos do
mandato.
Resolução nº01/2003
- Autoria da Mesa
Diretora da Câmara
Municipal.

P. Resolução nº05/2003 – Que dispõe
sobre a extinção do
recesso no mês de julho.
Resolução nº02/2003
- Autoria de todos os
Vereadores à Câmara
Municipal.

P.D.L. nº01/2003 – Que concede a
Medalha XV de Abril. (Drª
Roberta Gonçalves da
Silva).
Decreto Legislativo
nº164/2003
- Autoria dos Vereadores:
Flávio Prandi Franco,
Claudir Aranda da
Silva, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Marcelo Antonio Berti
Caparroz, Hilário
Pupim, Wilson de
Souza Negrão e Prof.
Jediel Zacarias.

P.D.L. nº02/2003 – Que concede a
Medalha XV de Abril.
(Grupo Itarumã)
Decreto Legislativo
nº165/2003
- Autoria dos Vereadores:
Flávio Prandi Franco,
Claudir Aranda da
Silva, Eng. José
Eduardo Pinheiro
Candeo, Irineu
Rodrigues de Carvalho,
Marcelo Antonio Berti
Caparroz, Hilário
Pupim, Prof. Jediel
Zacarias e Wilson de
Souza Negrão.

P.D.L. nº03/2003 – Que autoriza o
Prefeito Municipal de
Jales a licenciar-se do
cargo.
Decreto Legislativo
nº166/2003.
- Autoria da Mesa
Diretora da Câmara
Municipal.
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P.D.L. nº04/2003 – Que autoriza o Senhor
Prefeito Municipal a
licenciar-se do cargo.
Decreto Legislativo
nº167/2003
- Autoria da Mesa
Diretora da Câmara
Municipal.

P.D.L. nº05/2003 – Que prorroga a licença
do Prefeito Municipal de
Jales.
Decreto Legislativo
nº168/2003
- Autoria da Mesa
Diretora da Câmara
Municipal.

P.D.L. nº06/2003 – Que outorga Título de
Cidadão Jalesense. (Ao
Ilustríssimo Senhor Dr.
José Fernando da Silva
Protas, Chefe Geral da
Embrapa Uva e Vinho de
Bento Gonçalves)
Decreto Legislativo
nº171/2003
- Autoria de todos os
Vereadores à Câmara
Municipal.

P.D.L. nº07/2003 – Que aprova o Parecer
Prévio do Tribunal de
Contas do Estado de São
Paulo.
Decreto Legislativo
nº169/2003
- Autoria da Mesa
Diretora da Câmara
Municipal.

P.D.L. nº09/2003 – Que concede a
Medalha XV de Abril e dá
outras providências. (Ao
Ilustríssimo
Senhor Dr. José Terron
Spina, Digníssimo
Provedor da Santa Casa
de Misericórdia de
Jales).
Decreto Legislativo
nº172/2003
- Autoria de todos os
Vereadores à Câmara
Municipal.

P.D.L. nº10/2003 – Que concede a
Medalha XV de Abril e dá
outras providências. (Ao
Ilustríssimo Senhor Dr.
Nelson Lourenço Vanni)
- Em tramitação
- Autoria dos Vereadores:
Leomi Clóvis Nilsen
Viola, Roberto Genari,
Rivelino Rodrigues,
Gilberto Alexandre de
Moraes e Aracy de
Oliveira Murari
Cardozo.

Proposta de Emenda à Lei Orgânica
nº01/2003 – Que
acrescenta Artigo à Lei
Orgânica do Município
de Jales, prevendo os
casos de vacância para
Prefeito e Vice-Prefeito
Municipal.- Autoria de
todos os Vereadores à
Câmara Municipal.
Emenda à Lei Orgânica
nº12/2003
- Aprovada com o
Substitutivo nº01/2003,
de autoria dos
Vereadores Gilberto
Alexandre de Moraes,
Aracy de Oliveira
Murari Cardozo, Leomi
Clóvis Nilsen Viola,
Rivelino Rodrigues e
Roberto Genari.

Proposta de Emenda à Lei Orgânica
nº02/2003 – Que dá nova
redação ao Artigo 28 da
Lei Orgânica do
Município, extinguindo o
recesso no mês de julho.

Emenda à Lei
Orgânica nº13/2003
- Autoria de todos os
Vereadores à Câmara
Municipal.

Proposta de Emenda à Lei Orgânica
nº03/2003 – Que revoga
o Artigo 172 da Lei
Orgânica do Município.
(pagamento de
i n d e n i z a ç ã o
compensatória, em caso
de exoneração ou
dispensa dos Servidores
Públicos ocupantes de
cargos ou funções de
confiança ou cargo em
comissão).
Emenda à Lei Orgânica
nº14/2003.
- Autoria dos Vereadores:
Profª Aracy de Oliveira
Murari Cardozo,
Gilberto Alexandre de
Moraes, Leomi Clóvis
Nilsen Viola, Rivelino
Rodrigues e Roberto
Genari.

PROJETOS ORIUNDOS DO
PODER EXECUTIVO

PROJETOS DE LEI

APROVADOS

Nº01/2003 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar

convênio com a
Instituição Beneficente
“Benedita Fernandes” –
Casa da Sopa” de Jales,
objetivando auxílio
alimentação.
Autógrafo nº01/2003
Lei nº2.712/2003

Nº02/2003 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar
convênio com o Lar
Transitório São
Francisco de Assis.
Autógrafo nº02/2003
Lei nº2.713/2003

Nº03/2003 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar
convênio com o Grupo
União Espírita Caminho
da Esperança de Jales.
Autógrafo nº03/2003
Lei nº2.714/2003

Nº04/2003 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar
convênio com a
Sociedade Espírita
Fraternidade de Jales.
Autógrafo nº04/2003
Lei nº2.715/2003

Nº05/2003 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar
convênio com o Grupo
Espírita Beneficente
Maria Dolores de Jales.
Autógrafo nº05/2003
Lei nº2.716/2003

Nº06/2003 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar
convênio com o Grupo
Espírita Casa do
Caminho de Jales.
Autógrafo nº06/2003
Lei nº2.717/2003

Nº07/2003 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar
convênio com a
Associação de Apoio à
Criança e ao
Adolescente de Jales –
AACAJ.
Autógrafo nº07/2003
Lei nº2.718/2003

Nº08/2003 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar
convênio com o Núcleo
de Formação
Profissional “Anísio
Martins Ferreira”.
Autógrafo nº08/2003
Lei nº2.719/2003

Nº09/2003 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar
convênio com a
Sociedade Espírita e
Albergue Noturno “Allan
Kardec” de Jales.
Autógrafo nº09/2003
Lei nº2.720/2003

Nº10/2003 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar
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convênio com o Lar dos
Velhinhos São Vicente
de Paulo.
Autógrafo nº10/2003
Lei nº2.721/2003

Nº11/2003 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar
convênio com a Casa da
Criança de Jales.
Autógrafo nº11/2003
Lei nº2.722/2003

Nº12/2003 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar
convênio com a Santa
Casa de Misericórdia de
Jales.
Autógrafo nº12/2003
Lei nº2.723/2003

Nº14/2003 – Que dispõe sobre a
criação do Programa
Jales – Ação Comunitária
de Bolsa-desemprego e
dá outras providências.
Autógrafo nº13/2003
Lei nº2.724/2003

Nº15/2003 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar
convênio com a SACRA
– Sociedade Assistencial
e Cultural da Região da
Alta Araraquarense.
Autógrafo nº17/2003
Lei nº2.727/2003

Nº16/2003 – Que dá nova redação à
Lei nº2.401/97.
Autógrafo nº14/2003
Lei nº2.725/2003

Nº17/2003 – Que desafeta área de
arruamento.
Autógrafo nº18/2003
Lei nº2.728/2003

Nº24/2003 – Que dispõe sobre
abertura de crédito
adicional.
Autógrafo nº15/2003
Lei nº2.726/2003

Nº26/2003 – Que altera a Lei nº1.918,
de 11 de junho de 1.991,
alterada pela Lei nº2.703,
de 13 de dezembro de
2002, e dá outras
providências.
Autógrafo nº24/2003
Lei nº2.733/2003

Nº27/2003 – Que institui e disciplina a
atividade relativa aos
serviços de transporte
individual de passageiros
e pequenas encomendas
em motocicleta e
reboque lateral de
aluguel, inclusive carga-
denominada “moto-taxi”
e dá outras providências.
Autógrafo nº25/2003
Lei nº2.734/2003

Nº28/2003 – Que prorroga por mais 6
(seis) meses contrato de
locação.
Autógrafo nº16/2003

Lei nº2.729/2003
Nº29/2003 – Que dispõe sobre

abertura de crédito
adicional.
Autógrafo nº20/2003
Lei nº2.732/2003

Nº30/2003 – Que dispõe sobre
abertura de crédito
adicional.
Autógrafo nº21/2003
Lei nº2.731/2003

Nº31/2003 – Que autoriza o IPASM –
Instituto de Previdência e
Assistência Social
Municipal de Jales a
alienar imóveis.
Autógrafo nº26/2003
Lei nº2.737/2003

Nº36/2003 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar
convênio com a APAE –
Associação de Pais e
Amigos dos
Excepcionais de Jales.
Autógrafo nº29/2003
Lei nº2.740/2003

Nº37/2003 – Que disciplina a
atividade relativa ao
fornecimento de terra e a
produção, remoção,
coleta, transporte e o
depósito de entulho no
âmbito do perímetro
urbano do Município de
Jales e dá outras
providências.
Autógrafo nº28/2003
Lei nº2.739/2003

Nº38/2003 – Que concede revisão
anual à remuneração
dos servidores públicos
municipais.
Autógrafo nº30/2003
Lei nº2.741/2003

Nº41/2003 – Que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias
para o exercício
financeiro de 2004 e dá
outras providências.
Autógrafo nº53/2003
Lei nº2.764/2003

Nº42/2003 – Que autoriza o Poder
Executivo a firmar
convênio com a
Associação Anti-
Alcoólica de Jales.
Autógrafo nº36/2003
Lei nº2.747/2003

Nº44/2003 – Que concede direito real
de uso à “Associação de
Pais e Amigos dos
Deficientes da Audição –
APADA”.
Autógrafo nº40/2003
Lei nº2.749/2003

Nº48/2003 – Que dispõe sobre a
criação do Conselho
Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional
de Jales – COMUSEAJ e

dá outras providências.
Autógrafo nº41/2003
Lei nº2.750/2003

Nº53/2003 – Que altera a Lei
Municipal nº1.492, de 09
de julho de 1.986.
Autógrafo nº49/2003
Lei nº2.757/2003

Nº54/2003 – Que altera os Artigos 8º,
9º e 10 e acrescenta
Parágrafo Único ao
Artigo 20 da Lei
Municipal nº2.739, de 24
de abril de 2003.
Autógrafo nº46/2003
Lei nº2.758/2003

Nº55/2003 – Que desafeta áreas do
Sistema de Lazer.
Autógrafo nº47/2003
Lei nº2.759/2003

Nº57/2003 – Que altera o Artigo 1º da
Lei nº2.667, de 07 de
junho de 2002.
Autógrafo nº48/2003
Lei nº2.760/2003

Nº58/2003 – Que altera o Artigo 6º da
Lei nº2.267/95, já com
alterações dada pela Lei
nº2.573, de 24 de abril de
2001.
Autógrafo nº51/2003
Lei nº2.763/2003

Nº59/2003 – Que desafeta parte de
área do Centro de Lazer.
Autógrafo nº50/2003
Lei nº2.761/2003

Nº60/2003 – Que desafeta parte de
área do Centro de Lazer
do Trabalhador.
Autógrafo nº52/2003
Lei nº2.762/2003

Nº67/2003 – Que autoriza doação de
área à Associação de
Apoio à Criança e ao
Adolescente de Jales –
AACAJ.
Autógrafo nº58/2003
Lei nº2.768/2003

Nº68/2003 – Que autoriza permuta de
imóveis.
Autógrafo nº59/2003
Lei nº2.769/2003

Nº69/2003 – Que concede direito real
de uso à Associação
Comunitária dos
Moradores da Vila Talma.
Autógrafo nº60/2003
Lei nº2.770/2003

Nº70/2003 – Que prorroga prazo
concedido através da Lei
nº2.432/98, ao Lions
Clube de Jales – Santo
Argentina.
Autógrafo nº61/2003
Lei nº2.771/2003

Nº71/2003 – Que concede direito real
de uso à Associação dos
Bairros Parque das
Flores e Distrito Industrial
I.
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Autógrafo nº62/2003
Lei nº2.772/2003

Nº77/2003 – Que altera a redação do
§ 2º do Artigo 1º da Lei
Municipal nº1.321/83,
que dispõe sobre a
criação do Fundo Social
de Solidariedade do
Município de Jales.
Autógrafo nº67/2003
Lei nº2.776/2003

Nº78/2003 – Que autoriza o Município
de Jales a celebrar
convênio com o Fundo
Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo
– FUSSESP.
Autógrafo nº68/2003
Lei nº2.777/2003

Nº83/2003 – Que autoriza doação de
uma piscina de fibra a
Associação de Apoio à
Criança e ao
Adolescente de Jales –
AACAJ.
Autógrafo nº72/2003
Lei nº2.783/2003

Nº84/2003 – Que autoriza a remissão
e o cancelamento de
débitos fiscais inscritos
em dívida ativa,
ajuizados ou não, cujo
montante seja inferior a
R$ 100,00 (cem reais).
Autógrafo nº73/2003
Lei nº2.784/2003

Nº85/2003 – Que autoriza subvenção
social mensal à
Fundação Pio XII
(Hospital do Câncer de
Barretos).
Autógrafo nº74/2003
Lei nº2.785/2003

Nº87/2003 – Que autoriza subvenção
social mensal ao Hospital
Psiquiátrico Dr. Adolfo
Bezerra de Menezes.
Autógrafo nº78/2003
Lei nº2.788/2003

Nº91/2003 – Que estima a Receita e
fixa a Despesa do
Município de Jales para
o exercício de 2004.
Autógrafo nº101/2003
Lei nº2.808/2003

Nº92/2003 – Que revoga a Lei
nº2.784, de 22 de
setembro de 2003.
Autógrafo nº75/2003
Lei nº2.786/2003

Nº93/2003 – Que altera a Lei nº2.666,
de 07 de junho de 2002
e autoriza a assinatura
de Termo Aditivo ao
Convênio e/ou Contrato
com a Companhia de
D e s e n v o l v i m e n t o
Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo –
CDHU.

Autógrafo nº76/2003
Lei nº2.787/2003

Nº95/2003 – Que autoriza
cancelamento de
lançamento de multa,
juros e correção
monetária no Balanço
Contábil da Prefeitura
Municipal de Jales.
Autógrafo nº86/2003
Lei nº2.795/2003

Nº96/2003 – Que dá disciplina ao
Conselho Municipal de
Assistência Social –
CMAS e o Fundo
Municipal de Assistência
Social – FMAS e dá
outras providências.
Autógrafo nº90/2003
Lei nº2.799/2003

Nº97/2003 – Que autoriza a doação
de materiais inservíveis.
Autógrafo nº97/2003
Lei nº2.796/2003

Nº99/2003 – Que dispõe sobre
abertura de crédito
adicional.
Autógrafo nº84/2003
Lei nº2.794/2003

Nº103/2003 – Que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jales a
receber, mediante
repasse efetuado pelo
Governo do Estado de
São Paulo, recursos
financeiros a fundo
perdido.
Autógrafo nº89/2003
Lei nº2.797/2003

Nº105/2003 – Que acrescenta no Plano
de Metas e Prioridades
da Lei nº2.632, de 20/12/
2001 e da Lei de
Diretrizes Orçamentárias
– Lei nº2.764, de 07 de
julho de 2003, os
programas que
especifica.
Autógrafo nº95/2003
Lei nº2.804/2003

Nº107/2003 – Que autoriza a cessão de
direito real de uso de
imóvel de propriedade do
Município para dar
cumprimento ao disposto
na Lei Federal nº7.802,
de 11 de julho de 1989,
com suas alterações
posteriores, que
disciplina o uso de
agrotóxicos e dá outras
providências.
Autógrafo nº94/2003
Lei nº2.803/2003

Nº109/2003 – Que prorroga o
Programa “Jales – Ação
Comunitária de Bolsa-
Desemprego”, para o
exercício de 2004.

Autógrafo nº96/2003
Lei nº2.805/2003

Nº110/2003 – Que desafeta área de
arruamento e dá outras
providências.
Autógrafo nº97/2003
Lei nº2.806/2003

Nº111/2003 – Que autoriza permuta de
imóveis.
Autógrafo nº98/2003
Lei nº2.807/2003

ARQUIVADO

Nº025/2003 – Que disciplina a
atividade relativa a
produção, remoção,
coleta, transporte e
depósito de entulho no
âmbito do perímetro
urbano do Município de
Jales e dá outras
providências.

DEVOLVIDOS AO EXECUTIVO

Nº35/2003 – Que disciplina a
atividade relativa ao
fornecimento de terra e a
produção, remoção,
coleta, transporte e o
depósito de entulho no
âmbito do perímetro
urbano do Município de
Jales e dá outras
providências.

Nº43/2003 – Que altera o Inciso I, do
Artigo 8º e acrescenta
Parágrafo Único ao
Artigo 20 da Lei nº2.739,
de 24 de abril de 2003,
que disciplina a atividade
relativa ao fornecimento
de terra e a produção,
remoção, coleta,
transporte e o depósito
de entulho no âmbito do
perímetro urbano do
Município de Jales e dá
outras providências.

Nº66/2003 – Que autoriza o Executivo
a alienar mediante
licitação, parte da área
de terra de seu domínio
onde encontra-se
instalado o Estádio
Municipal “Dr. Roberto
Valle Rollemberg”.

PROJETOS DE LEI
COMPLEMENTAR

APROVADOS

Nº01/2003 – Que transforma em
provimento efetivo
cargos de provimento em
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comissão e dá outras
providências.
Autógrafo nº82/2003
Lei Complementar
nº109/2003

Nº02/2003 – Que altera a Planta
Genérica de Valores,
Anexo ao Código
Tributário Municipal, Lei
nº1.335/83, de 30 de
setembro de 1.983, e a
Lei nº2.219/94, de 22 de
dezembro de 1.994.
Autógrafo nº100/2003
Lei Complementar nº112/
2003

Nº05/2003 – Que dispõe sobre a
cobrança do Imposto
Sobre Serviço de
Qualquer Natureza e dá
outras providências.
Autógrafo nº93/2003
Lei Complementar nº110/
2003

Nº06/2003 – Que altera a Lei
Complementar nº41/95,
de 18 de outubro de
1995, que estabelece o
Plano Diretor do
Município de Jales.
Autógrafo nº99/2003
Lei Complementar nº111/
2003

Nº07/2003 – Que dá nova disciplina à
contribuição para o
custeio do serviço de
iluminação pública no
âmbito do território
urbano ou de expansão
urbana do Município de
Jales e dá outras
providências.
Autógrafo nº102/2003
Lei Complementar nº113/
2003

DEVOLVIDOS AO EXECUTIVO

Nº03/2003 – Que fixa o valor da
Unidade Fiscal Municipal
para o exercício de 2004.

Nº04/2003 – Que fixa o Valor de
Referência de que trata
o Artigo 372, Parágrafo
Único, do Código
Tributário Municipal, Lei
nº1.335, de 30 de
setembro de 1983 para o
exercício de 2004.

PROJETOS DE AUTORIA DO
PODER LEGISLATIVO

PROJETOS DE LEI

APROVADOS

Nº13/2003 – Que dispõe sobre a
instalação de cercas
energizadas destinadas
à proteção de perímetros
no Município de Jales e
dá outras providências.
Autógrafo nº22/2003
Lei nº2.736/2003

Nº19/2003 – Que dispõe sobre a
proibição de animais
ferozes circularem em
locais públicos.
Autógrafo nº37/2003
Lei nº2.738/2003

Nº20/2003 – Que declara de Utilidade
Pública a Associação
Comunitária Moriah.
Autógrafo nº23/2003
Lei nº2.735/2003

Nº21/2003 – Que dá denominação a
prédio Público. (Espaço
Cultural Dr. José Carlos
Guisso)
Autógrafo nº19/2003
Lei nº2.730/2003

Nº22/2003 – Que introduz no currículo
escolar aulas de
educação para o trânsito.
Autógrafo nº38/2003
Lei nº2.756/2003

Nº23/2003 – Que inclui orientação de
prevenção da dengue
nos conteúdos
programáticos da rede
municipal de ensino.
Autógrafo nº37/2003
Lei nº2.754/2003

Nº32/2003 – Que declara de utilidade
pública a Associação dos
Músicos da Banda
Sinfônica de Jales.
Autógrafo nº32/2003
Lei nº2.744/2003

Nº34/2003 – Que estabelece que a
realização de concursos
públicos, provas
seletivas e outros atos
que redundem em
admissões ou contrato
de trabalho, sejam
e f e t i v a d o s
preferencialmente aos
domingos.
Autógrafo nº34/2003
Lei nº2.745/2003

Nº39/2003 – Que concede revisão
anual à remuneração
dos servidores da
Câmara Municipal de
Jales.
Autógrafo nº31/2003
Lei nº2.742/2003

Nº40/2003 – Que dispõe sobre
revisão geral dos
subsídios dos agentes
políticos do Município de
Jales.
Autógrafo nº32/2003
Lei nº2.743/2003

Nº45/2003 – Que dá denominação a

praça pública. (Praça da
Abolição)
Autógrafo nº35/2003
Lei nº2.746/2003

Nº46/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Osmar da Veiga
Pimentel)
Autógrafo nº39/2003
Lei nº2.748/2003

Nº49/2003 – Que dá denominação a
prédio público. (Unidade
Básica de Saúde Doutor
Getúlio de Carvalho).
Autógrafo nº42/2003
Lei nº2.755/2003

Nº50/2003 – Que dá denominação a
Conjunto Habitacional.
(Conjunto Habitacional
Prof. Wladimir Antonio
Franco)
Autógrafo nº43/2003
Lei nº2.751/2003

Nº51/2003 – Que dá denominação a
via pública. (Rua João
Cândido de Carvalho)
Autógrafo nº44/2003
Lei nº2.752/2003

Nº52/2003 – Que declara de Utilidade
Pública a Associação
dos Deficientes Físicos
da Região de Jales –
ADERJ.
Autógrafo nº45/2003
Lei nº2.753/2003

Nº56/2003 – Que denomina via
pública. (Rua Bauru).
Autógrafo nº54/2003
Lei nº2.765/2003

Nº61/2003 – Que institui a Semana
Municipal do Aleitamento
Materno e dá outras
providências.
Autógrafo nº57/2003
Lei nº2.773/2003

Nº63/2003 – Que dá nova
denominação a via
pública. (Avenida
Lourival de Souza)
Autógrafo nº55/2003
Lei nº2.767/2003

Nº64/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Margarida Duella da
Silva)
Autógrafo nº56/2003
Lei nº2.766/2003

Nº72/2003 – Que proíbe o uso de
cerol ou substâncias
cortantes nas linhas de
empinar, papagaios,
pipas e similares no
âmbito municipal e dá
outras providências.
Autógrafo nº63/2003
Lei nº2.774/2003

Nº73/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
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providências. (Rua
Affonso Merotti)
Autógrafo nº64/2003
Lei nº2.775/2003

Nº74/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Antonio Pelarini)
Autógrafo nº65/2003
Lei nº2.778/2003

Nº75/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Amado Scatena)
Autógrafo nº66/2003
Lei nº2.779/2003

Nº79/2003 – Que cria o Programa
Municipal de Adoção de
Bibliotecas e
Equipamentos Culturais
por empresas com
Responsabilidade Social
e dá outras providências.
Autógrafo nº83/2003
Lei nº2.793/2003

Nº80/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Hermes Trassi)
Autógrafo nº69/2003
Lei nº2.780/2003

Nº81/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Padre Renato Alves
Aranha)
Autógrafo nº70/2003
Lei nº2.781/2003

Nº82/2003 – Que denomina prédio
público. (Creche
Municipal Nívea Leni
Marcondes Pavan Alves)
Autógrafo nº71/2003
Lei nº2.782/2003

Nº86/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Walter da Silva)
Autógrafo nº77/2003
Lei nº2.789/2003

Nº88/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Adelino Lungato).
Autógrafo nº79/2003
Lei nº2.790/2003

Nº89/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua dos
Ipês – prolongamento)
Autógrafo nº80/2003
Lei nº2.791/2003

Nº90/2003 – Que denomina prédio
público. (Centro
Odontológico “Dr.
Antonio Luiz Bigulin”)
Autógrafo nº81/2003
Lei nº2.792/2003

Nº94/2003 – Que dispõe sobre a
divulgação, através da

Internet, dos dados e
informações relativos a
licitações realizadas
pelos órgãos dos
Poderes Executivo e
Legislativo Municipal e
dá outras providências.
Autógrafo nº85/2003
Lei nº2.800/2003

Nº98/2003 – Que dá nova
denominação a via
pública. (Rua Ari Barros
Rocha)
Autógrafo nº88/2003
Lei nº2.798/2003

Nº100/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua João
Berjas Ortega)
Autógrafo nº91/2003
Lei nº2.801/2003

Nº101/2003 – Que assegura matrícula
para o aluno portador de
deficiência locomotora
na Escola Municipal mais
próxima de sua
residência.
Autógrafo nº92/2003
Lei nº2.802/2003

ARQUIVADOS

Nº18/2003 – Que dispõe sobre
revisão geral dos
subsídios dos agentes
políticos municipais e
remuneração dos
servidores do Poder
Legislativo. (substituído
pelos Projetos de Lei
nº39/2003 e 40/2003).

Nº65/2003 – Que denomina via
pública e dá outras
providências. (Rua
Mauro Coutinho)
- (Logradouro já possuía
denominação)

RETIRADO DE PAUTA

Nº33/2003 – Que declara de utilidade
pública a Corporação
Musical Municipal de
Jales.

DEVOLVIDOS AOS AUTORES

Nº47/2003 – Que declara de Utilidade
Pública o Sindicato dos
Servidores Públicos
Municipais de Jales.

Nº102/2003 – Que dispõe sobre
sanções administrativas
a estabelecimentos que
c o m e r c i a l i z a m
medicamentos falsos e
adulterados.

Nº104/2003 – Que dispõe sobre o
diagnóstico de gestantes
portadoras do vírus HIV
e prevenção da
transmissão do mesmo
aos fetos e crianças
recém-nascidas e dá
outras providências.

Nº106/2003 – Que dispõe sobre
destinação de restituição
de repasse do Legislativo
ao Município.

EM TRAMITAÇÃO

Nº62/2003 – Que institui o Banco de
Alimentos no Município
de Jales e dá outras
providências.

Nº76/2003 – Que dispõe sobre a
organização de
Conselhos Gestores nas
Unidades do Sistema
Único de Saúde – SUS e
dá outras providências.

Nº108/2003 – Que determina o envio à
Câmara Municipal de
todos os Decretos
editados pelo Poder
Executivo de Jales e dá
outras providências.

Nº112/2003 – Que torna obrigatória a
colocação de orientação
sobre o DPVAT e dá
outras providências.

Nº113/2003 – Que dispõe sobre o
transporte coletivo de
escolares no Município
de Jales e dá outras
providências.

PROJETOS DE DECRETO-
LEGISLATIVO

APROVADOS

Nº01/2003 – Que concede a Medalha
XV de Abril. (à
Ilustríssima Drª Roberta
Gonçalves da Silva).
Decreto Legislativo
nº164/2003

Nº02/2003 – Que concede a Medalha
XV de Abril. (ao Grupo
Itarumã).
Decreto Legislativo
nº165/2003

Nº03/2003 – Que autoriza o Prefeito
Municipal de Jales a
licenciar-se do cargo.
Decreto Legislativo
nº166/2003

Nº04/2003 – Que autoriza o Prefeito
Municipal de Jales a
licenciar-se do cargo.
Decreto Legislativo
nº167/2003

Nº05/2003 – Que prorroga a licença



—  53  —

do Prefeito Municipal de
Jales.
Decreto Legislativo
nº168/2003

Nº06/2003 – Que outorga Título de
Cidadão Jalesense e dá
outras providências (Ao
Ilustríssimo Senhor Dr.
José Fernando da Silva
Protas).
Decreto Legislativo
nº171/2003

Nº07/2003 – Que aprova o Parecer
Prévio do Tribunal de
Contas do Estado de São
Paulo.
Decreto Legislativo
nº169/2003

Nº08/2003 – Que outorga Título de
Cidadão Jalesense e dá
outras providências. (Ao
Excelentíssimo Senhor
Edson Gomes,
Digníssimo Deputado
Estadual).
Decreto Legislativo
nº170/2003

Nº09/2003 – Que concede a Medalha
XV de Abril e dá outras
providências. (Ao
Ilustríssimo Senhor Dr.
José Terron Spina,
Digníssimo Provedor da
Santa Casa de
Misericórdia de Jales)
Decreto Legislativo
nº172/2003

EM TRAMITAÇÃO

Nº10/2003 – Que concede a Medalha
XV de Abril e dá outras
providências (Dr. Nelson
Lourenço Vanni).

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

APROVADOS

Nº03/2003 – Que acrescenta artigo ao
Regimento Interno da
Câmara Municipal de
Jales, regulamenta a
eleição para os cargos
de Prefeito e Vice-
Prefeito quando da
ocorrência de vacância
nos dois últimos anos de
mandato.
Resolução nº01/2003

Nº05/2003 – Que dispõe sobre a
extinção do recesso no
mês de julho.
Resolução nº02/2003

REJEITADO

Nº01/2003 – Que cria comissão

consultiva composta de
ex-Vereadores.

ARQUIVADO

Nº02/2003 – Que altera denominação
do Plenário da Câmara
Municipal de Jales.

                        - Arquivado a pedido dos
autores

DEVOLVIDO AO AUTOR

Nº04/2003 – Que altera artigos da
Resolução nº07/2001, de
10 de dezembro de 2001,
que estabeleceu o
Código de Ética dos
Vereadores.

PROPOSTA DE EMENDA À LEI
ORGÂNICA � LEGISLATIVO

APROVADAS

Nº01/2003 – Que acrescenta Artigo à Lei
Orgânica do Município
de Jales, prevendo os
casos de vacância para
Prefeito e Vice-Prefeito
Municipal.
- Aprovado com
Substitutivo à Proposta
de Emenda à Lei
Orgânica, que altera o
Artigo 51 da Lei Orgânica
do Município, prevendo
os casos de vacância
para os cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito
Municipal.
Emenda à Lei Orgânica
nº12/2003.

Nº02/2003 – Que dá nova redação ao
Artigo 28 da Lei Orgânica
do Município,
extinguindo o recesso no
mês de julho.
Emenda à Lei Orgânica
nº13/2003

Nº03/2003 – Que revoga o Artigo 172
da Lei Orgânica do
Município. (pagamento
de indenização
compensatória, em caso
de exoneração ou
dispensa dos Servidores
Públicos ocupantes de
cargos ou funções de
confiança ou cargo em
comissão).
Emenda à Lei Orgânica
nº14/2003.

PROPOSTA DE EMENDA À LEI
ORGÂNICA � EXECUTIVO

EM TRAMITAÇÃO

Nº04/2003 – Que altera a redação da
alínea “e” do inciso VI do
Artigo 64 da Lei Orgânica
do Município de Jales.
(Vedar instituir imposto
sobre áreas localizadas
no perímetro urbano que
forem exploradas com
hortifrutigranjeiros, de
propriedade ou posse de
pessoas inscritas como
produtores no Cadastro
Fiscal da Fazenda
Pública Municipal e
Estadual),
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BALANCETES DA RECEIT A E DESPESA DO PODER EXECUTIVO

Mês Entrada Processo
Janeiro 24/02/2003 nº29/2003
Fevereiro 25/03/2003 nº37/2003
Março 14/04/2003 nº44/2003
Abril 14/05/2003 nº53/2003
Maio 16/06/2003 nº70/2003
Junho 14/07/2003 nº75/2003
Julho 19/08/2003 nº95/2003
Agosto 18/09/2003 nº112/2003
Setembro 14/10/2003 nº124/2003
Outubro 14/11/2003 nº137/2003
Novembro 12/12/2003 nº150/2003

Balanço Geral e Prestação de Cintas do exercício de 2002 — Entrada: 28/03/2003

BALANÇO FINANCEIRO
        Exercício de 2002 - Anexo 13 da Lei nº4.320/64

RECEITA DESPESA

I - Orçamentária I - Orçamentária
Receitas Correntes Despesa por Funções

Duodécimo      744.110,51         744.110,51 Legislativa 836.687,88
(-) Dedução para o FUNDEF                 0,00        744.110,51
Totais.......................................................                   0,00 Totais.....................................        836.687,88

II - Extraorçamentária II - Extraorçamentária
Restos a Pagar Proc-2003                       0,00
Restos a Pg Não Proc-2002                    0,00 Restos a Pagar                                   0,00
Débitos de Tesouraria      0,00 Débitos de Tesouraria                        0,00
Depósitos de Diversas Orig           89.881,36 Depósitos de Div. Orig             89.881,36
Transferências financeiras           836.687,88 Transf. financeiras..................           0,00

Totais.......................................................         926.569,24 Totais.....................................         89.881,36

Saldo do Ano Anterior Saldo Para o Ano Seguinte

Disponível Disponível
Caixa 0,00 Caixa                  0,00
Bancos - C/Movimento         620,00 Bancos - C/Movimento      0,00
Totais...................................................         926.569,24 Totais................................................                       0,00

TOTAL GERAL..................................        814.135,93  TOTAL GERAL...............................       926.569,24

         Hilário Pupim          Luiz Antônio Abra
            Presidente                    CRC1SP 132.628/0-0



—  55  —

CORPO ADMINISTRATIVO - 2003

Prof. Silas Gabriel Zacarias - Diretor do Departamento Administrativo

Dr. Lair Seixas Vieira - Procurador Geral

Marco Antônio Zampieri  - Diretor da Divisão de Secretaria

Luiz Antônio Abra  - Diretor da Divisão de Finanças

Maria José Gomide - Diretora da Divisão de Pessoal (Até 31/03/2004)

Dr. Francisco Melfi - Assessor Parlamentar

Roberto Timpurim Berto  - Assessor de Imprensa

Hulda Maria Zacharias - Zeladora/Atendente

Gina Claudia Zacarias da Silva - Zeladora/Atendente

Aparecido José da Silva - Motorista

Estagiários

Marizabel Ferreira Silva (até 30/07/2003)

Franciele Rodrigues (a partir de 01/07/2003)

Wellington Rodrigues Plácido (até 15/03/2003)

Julian Francisco Trindade da Costa
Jhony F. Cruz Zuim (a partir de 15/03/2003)
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