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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES” 
 

PROJETO DE LEI N. 133/2014, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, DÁ 
DENOMINAÇÃO DE “WALDEMAR SANTINATTO” À ESTRADA DOIS (02) DO LOTEAMENTO 
DENOMINADO CHÁCARAS REUNIDAS ANHANGUERA. 

 
PROJETO DE LEI N. 134/2014, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, DÁ 

DENOMINAÇÃO DE “NICOLAU BARRUCA” À RUA UM-C (01-C) DO LOTEAMENTO 
DENOMINADO JARDIM SANTA ROSA. 

 
PROJETO DE LEI N. 137/2014, DE AUTORIA DO VEREADOR SEBASTIÃO GOMES DOS 

SANTOS, QUE OBRIGA O EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM 
NOVA ODESSA NO PRÓPRIO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 
PROJETO DE LEI N. 01/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR SEBASTIÃO GOMES DOS 

SANTOS, QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, A SEMANA MUNICIPAL DA 
CULTURA DO HIP HOP” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
PROJETO DE LEI N. 02/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR SEBASTIÃO GOMES DOS 

SANTOS, QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE NO USO DE MÁSCARAS, LUVAS E TOUCAS 
DESCARTÁVEIS NAS LANCHONETES E SIMILARES SITUADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. 

 
Recebemos da Prefeitura Municipal de Nova Odessa cópia dos balancetes da 

Receita e Despesa referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2014. 
 
O Partido da Social Democracia Brasileira protocolou no dia 06 de janeiro de 2015 

na secretaria desta Casa comunicado informando que após esta data a liderança do 
respectivo partido nesta Câmara Municipal será exercido pelo vereador VAGNER BARILON. 

 
Senhores vereadores está programado para ocorrer na sessão ordinária do dia 09 

de fevereiro o debate em atendimento ao requerimento n. 960/2014 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS sobre à demora na realização de exames para obtenção 
da Carteira Nacional de Habilitação. 

 
As Indicações e as moções de pesar apresentadas nesta sessão serão 

encaminhadas aos respectivos destinatários. 
 
Toda correspondência lida nesta fase do expediente encontra-se à disposição dos 

senhores vereadores para consulta na secretaria desta Casa. 
 

 

PAUTA DE INDICAÇÔES 
 

N. 01/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a manutenção da 

malha asfáltica na Rua Maria Consuelo Cobo Lanzoni, no Jardim Flórida, em toda a sua 

extensão. 

 

N. 02/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a manutenção da 

malha asfáltica na Rua Gertrudes Ximenes Carrion, no Jardim Flórida, em toda a sua 

extensão. 

 

N. 03/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a manutenção da 

malha asfáltica na Rua Antonio Bazan, no Jardim Flórida, em toda a sua extensão. 
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N. 04/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica a supressão de uma árvore frutífera (jaca) localizada, na Rua Vicente Lemma nº 250, 

no jardim Marajoara. 

 

N. 05/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de recuperação de uma "canaleta de escoamento 

de água" na Rua Julio Marmile esquina com a Rua Riachuelo, no jardim Bela vista. 

 

N. 06/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Poder Executivo a manutenção da Rua Niterói, no Jardim São Jorge, nos moldes 

que especifica (recapeamento e limpeza de um bueiro em frente ao n. 264). 

 

N. 07/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Poder Executivo a manutenção da Rua Jaime Marmile, no Jardim São Manoel, nos 

moldes que especifica (recapeamento e limpeza da calçada em frente ao n. 190). 

 

N. 08/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes façam a manutenção da 

malha asfáltica da Rua Júlio Marmile, de frente ao nº 693, no jardim Bela Vista. 

 

N. 09/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de implantação de uma “canaleta de escoamento 

de água” na Rua José Carlos de Oliveira esquina com a Rua João Carlos Pedrosa no Jardim 

Marajoara. 

 

N. 10/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica a necessidade de poda de árvore localizada na Rua São Paulo, de fronte ao número 

56, na Jd. São Jorge. 

 

N. 11/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica a implantação de uma lombada próximo à EMEFEI Prefeito Simão Welsh, na Avenida 

João Bento Carneiro, no Jardim Santa Rita II. 

 

N. 12/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica a sinalização no solo em todas as ruas do Jardim 23 de Maio. 

 

N. 13/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de recapeamento na malha asfáltica da Rua João 

Bolzan, no Jardim Planalto. 

 

N. 14/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de reparos na malha asfáltica das ruas João 

Antônio de Morais e Augusto Lovati, no Jardim Planalto. 

 

N. 15/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Prefeito Municipal a manutenção da malha asfáltica da Rua Virgílio Bodini, no 

Residencial Triunfo, nas proximidades da Padaria Pão de Ouro até o começo do Residencial 

Fibra. 
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N. 16/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a manutenção da 

malha asfáltica da Rua Joana Gonçalves Nascimento, no Santa Luiza I, em toda a sua 

extensão. 

 

N. 17/2015 - Autor: VAGNER BARILON 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de implantação de placa "Proibido Jogar 

Lixo/Entulho" em terreno localizado na Rua Dante Gazzetta, em frente ao número 1113, no 

Jd. Fadel. 

 

N. 18/2015 - Autor: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

Indica ao Chefe do Executivo a necessidade de destinação de nova área para a implantação 

do canil (no matadouro existente no Instituto de Zootecnia). 

 

N. 19/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 

Indica ao Prefeito Municipal e a CPFL a necessidade de substituição de 01 lâmpada 

queimada na Rua São Paulo, esquina com a Rua Vitória - Bairro São Jorge. 

 

N. 20/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza da boca de lobo existente na Rua João 

Bolzan, em frente ao Parque Ecológico, no Residencial Matilde Berzin. 

 

N. 21/2015 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de manutenção da Rua/Estrada Eduardo Karklis 

(fresa) em toda sua extensão. 

 

N. 22/2015 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de manutenção do ar condicionado da sala de 

espera/agendamento de consultas do Hospital e Maternidade Dr. Acílio Carreon Garcia. 

 

N. 23/2015 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na Av. São 

Gonçalo, trecho compreendido entre Nova Odessa e Sumaré. 

 

N. 24/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Indica ao Poder Executivo que promova gestões junto ao setor responsável e à CPFL, 

visando melhorias e reparos/manutenção na iluminação da Rua Joaquim Leite da Cunha, 

próximo ao número 939, no Residencial Santa Luiza I. 

 

N. 25/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Indica a limpeza, com certa urgência, das calçadas que estão intransitáveis na Rua Porto 

Alegre, em toda a sua extensão. 

 

N. 26/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Indica ao Poder Executivo a reforma da calçada localizada na Avenida Ernesto Sprógis, em 

frente ao número 1.190, no Jardim Bela Vista. 

 

N. 27/2015 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 

Indica a limpeza da praça do Residencial Triunfo, situada na rua Sebastião da Cruz Prata. 
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N. 28/2015 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho/lixo depositado na estrada 

de acesso a Hidroponia Lovatti. 

 

N. 29/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de colocação de lombadas na Rua Pastor Manoel 

Nascimento Pimentel - Jd. Campos Verdes, pelas razões que especifica. 

 

N. 30/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de colocação de lombadas e realização de 

melhorias no trânsito na avenida que especifica. 

 

 

PAUTA DE MOÇÕES DE PESAR 
 

N. 01/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Voto de pesar pelo falecimento da Senhora Edite Alves da Cruz. 

 

N. 02/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Voto de pesar pelo falecimento da Senhora Elvira Helena Schnoor Piconi. 

 

N. 03/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Voto de pesar pelo falecimento da Senhora Pedrina Alexandrina da Silva. 

 

N. 04/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Anielo Piconi Junior. 

 

N. 06/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA 

Voto de pesar pelo falecimento do senhor Alcides Basso. 

 

N. 08/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 

Voto de pesar pelo falecimento da Senhora Yolanda Bordim Bernardino. 

 

N. 10/2015 - Autor: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

Voto de pesar pelo falecimento da senhora Luzia Rocha. 

 

N. 11/2015 - Autor: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

Voto de pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Pedro Florentino Filho. 

 

N. 12/2015 - Autor: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

Voto de pesar pelo falecimento de Kauã Henrique Vicente Bueno de Souza. 
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EXPEDIENTE 

FASE DELIBERATIVA 
 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA 

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PLENÁRIA 

NA PRIMEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA A SER 

REALIZADA NO DIA 

  

02 DE FEVEREIRO DE 2015 
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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
ODESSA, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 
Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), presentes 
os seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI 
DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
realizou a Câmara Municipal sua quadragésima quarta sessão ordinária do segundo ano 
legislativo, da décima terceira legislatura do ano 2014. Às 18 (dezoito) horas e 17 
(dezessete) minutos, havendo número legal, o presidente, vereador VAGNER BARILON, 
declara aberta a sessão e solicita que a servidora Aparecida Rosa de Trento proceda a 
leitura de um trecho da Bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador VAGNER BARILON, 
INDICAÇÃO N. 1143/2014 que indica ao Poder Executivo a necessidade de lavagem do 
asfalto da Rua Ângelo Cocato, entre a Rua Oscar Araium e o Residencial das Árvores, no 
Jardim Monte das Oliveiras. INDICAÇÃO N. 1144/2014 que indica a necessidade de poda das 
árvores localizadas na Rua Dona Maria R. Azenha, (calçada do Campo de Futebol), na Vila 
Azenha. INDICAÇÃO N. 1145/2014 que indica ao Poder Executivo a necessidade de 
manutenção da malha asfáltica, localizado na Rua Oscar Araium, no jardim Monte das 
Oliveiras. Do vereador AVELINO XAVIER ALVES, INDICAÇÃO N. 1146/2014 que indica a 
limpeza e a retirada do mato com urgência, da Ponte que liga a Feltrin com o Jardim Flórida. 
INDICAÇÃO N. 1147/2014 que indica a limpeza do mato com certa urgência, da Rua 08 do 
jardim Conceição, nesta cidade. Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, INDICAÇÃO 
N. 1148/2014 que indica a adoção das medidas necessárias voltadas à sinalização no solo 
(faixa de pedestres) em frente a Creche Padre Vitor. INDICAÇÃO N. 1149/2014 que indica ao 
Poder Executivo a necessidade de limpeza da boca de lobo situada no cruzamento da Rua 4 
e Pedro Motta, no Jardim Altos do Klavin. INDICAÇÃO N. 1150/2014 que indica ao Poder 
Executivo a necessidade de implantar uma lombada na Rua Eduardo Hansen, em frente aos 
números 102 e 105, no Jardim São Manoel. INDICAÇÃO N. 1151/2014 que indica ao Poder 
Executivo a necessidade de retirada de entulhos, móveis e lixo depositados na Rua Maria 
de Oliveira Picone número 151, Jardim São Manoel. MOÇÕES DE PESAR: Do vereador 
VAGNER BARILON, MOÇÃO N. 480/2014 voto de pesar pelo falecimento da Senhora Maria 
Aparecida de Souza Batista. Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, MOÇÃO N. 
481/2014 voto de pesar pelo falecimento de senhor Carlos Alberto Prampolim. Do vereador 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, MOÇÃO N. 482/2014 voto de pesar pelo falecimento do 
senhor Moacir Pereira (faixa 01). Em seguida, o diretor procede à leitura do relatório da 
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar criada para apurar a conduta do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER no dia 4 de abril de 2014 (participação em manifestação popular 
realizada defronte à residência do Prefeito Municipal), Processo 212/2014, em atendimento 
ao art. 16, IV, do Código de Ética e Decoro Parlamentar (faixa 02). ATA DA QUADRAGÉSIMA 
TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em discussão, não havendo. É colocada em 
votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 03). Após, o presidente anuncia a PAUTA 
DE REQUERIMENTOS E MOÇÕES: REQUERIMENTO N. 1029/2014 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de 
projeto voltado à implantação de um Pronto Socorro Infantil na Rede Municipal de Saúde. É 
colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursa. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 04). REQUERIMENTO N. 1030/2014 de 
autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre o cumprimento do plano de metas do Contrato de Gestão n. 83/2014 pela 
Organização Social ICV - Instituto Ciências da Vida, bem como sobre as mudanças ocorridas 
desde a implantação do novo modelo de gestão da Saúde. É colocado em discussão, o 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita a leitura na íntegra da proposição, sendo o 
pedido atendido. O vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursa. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 05). REQUERIMENTO N. 1031/2014 de autoria do 
vereador VAGNER BARILON, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a implantação 
de lixeiras na passarela sobre o Viaduto Nadyr Serra. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 06). 
REQUERIMENTO N. 1032/2014 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre as ações integradas de segurança, visando 
garantir às festas de final de ano realizadas em chácaras. É colocado em discussão, não 
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havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 07). 
REQUERIMENTO N. 1033/2014 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a implantação de sinalização de solo (Pare) 
na Rua Antônio Banzan esquina com a Rua Miguel Bechis Filho - Jardim Flórida. É colocado 
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 08). REQUERIMENTO N. 1034/2014 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS 
APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a criação de uma Política de 
informação e orientação sobre Previdência Social e Assistência Social do Idoso. É colocado 
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 09). REQUERIMENTO N. 1035/2014 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, 
solicita informações do Chefe do Executivo sobre a possibilidade de implantação de 
semáforo no cruzamento da Avenida Carlos Botelho com a Rua Heitor Penteado, no Centro. 
É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 10). REQUERIMENTO N. 1036/2014 de autoria do vereador AVELINO 
XAVIER ALVES, solicita informações da EMTU sobre a possibilidade de disponibilizar duas 
linhas diárias no transporte intermunicipal, com destino à Unicamp, que passem pelo 
Hospital Estadual de Sumaré. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 11). REQUERIMENTO N. 1037/2014 de 
autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a possibilidade de supressão dos tocos de árvores existentes no Município. É colocado 
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 12). REQUERIMENTO N. 1038/2014 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS, solicita informações Poder Executivo, acerca das obras do Corredor Metropolitano, 
especificamente no que diz respeito a questão da acessibilidade nos terminais de 
embarque e desembarque. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS 
APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 
13). REQUERIMENTO N. 1039/2014 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal e da CPFL sobre a troca de local do poste situado 
na Avenida Ampélio Gazzetta próximo do supermercado São Vicente. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
14). REQUERIMENTO N. 1040/2014 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado à 
implantação de uma lombada na Rua João Bassora, próximo do nº. 1.417, no Jardim Éden. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 15). REQUERIMENTO N. 1041/2014 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a sinalização no solo 
para vagas de transporte escolares em todas as escolas do municipal. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
16). REQUERIMENTO N. 1042/2014 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações da Coden sobre o estudo para realização do prolongamento da rede de 
água da entrada de Nova Odessa a Santa Bárbara do Oeste, lote de 1 a 8, no Parque dos 
Pinheiros. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 17). REQUERIMENTO N. 1043/2014 de autoria do 
vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a existência de estudos voltados a construção de ciclovias desde a Avenida Carlos Botelho 
até a Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, conforme especifica. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 18). 
REQUERIMENTO N. 1044/2014 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre o recapeamento da malha asfáltica da 
Avenida Ampélio Gazzetta, em frente ao número 3494. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 19). 
REQUERIMENTO N. 1045/2014 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre estudos voltados a mudança da boca de 
lobo situada na Rua dos Ingás, 324, Jardim Capuava. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 20). MOÇÃO N. 
477/2014 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com o Dr. 
David Fritzsons Bonin, pelo brilhante trabalho desenvolvido junto a Administração 
Municipal. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo 
APROVADA por unanimidade (faixa 21). MOÇÃO N. 478/2014 de autoria do vereador 
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CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, aplausos aos senhores Emerson Leão e Gustavo Samartin, em 
razão do evento "Animacão". É colocada em discussão, não havendo. É colocada em 
votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 22). MOÇÃO N. 479/2014 de autoria do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, aplausos ao Prefeito de Itupeva, Sr. Ricardo Alexandre 
de Almeida Bocalon, pela implantação do Pronto Socorro Infantil. É colocada em discussão, 
não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 23). 
MOÇÃO N. 483/2014 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos à Senhora 
Andréa Souza, à Diretoria de Cultura e Turismo e ao Fundo Social de Solidariedade de Nova 
Odessa em face da Programação de Natal, que foi aberta oficialmente no dia 05 de 
dezembro com a chegada do Papai Noel cantor. É colocada em discussão, não havendo. É 
colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 24). MOÇÃO N. 484/2014 
de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, aplausos ao Sr. Ricardo Ongaro - 
Diretor Presidente da CODEN pelo recebimento da medalha de Mérito Ambiental. É 
colocada em discussão, os vereadores CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO e CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER discursam. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 
25). MOÇÃO N. 485/2014 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, congratulações 
com a Secretaria de Educação de Nova Odessa em face dos espetáculos de encerramento 
do ano letivo dos alunos da Educação Infantil (Fase 2). É colocada em discussão, não 
havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 26). MOÇÃO N. 
486/2014 de autoria do vereador VAGNER BARILON, congratulações ao escritor Clayton de 
Jesus Camargo pelo lançamento do livro "A viagem da pipa fênix". É colocada em discussão, 
não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 27). Com 
fulcro nas disposições contidas no art. 219 do Regimento Interno, as proposições a seguir 
especificadas foram anexadas para serem apreciadas em conjunto: MOÇÃO N. 487/2014 de 
autoria do vereador VAGNER BARILON, aplausos à Direção e aos alunos da EMEF "Prof. 
Therezinha Antonia Malaguetta Merenda" em face da brilhante participação no Projeto 
Expolendo. MOÇÃO N. 488/2014 de autoria do vereador VAGNER BARILON, aplausos à 
Direção e aos alunos da EMEFEI "Vereador Osvaldo Luiz da Silva" em face da brilhante 
participação no Projeto Expolendo. MOÇÃO N. 489/2014 de autoria do vereador VAGNER 
BARILON, aplausos à Direção e aos alunos da EMEF "Dante Gazzetta", em face da brilhante 
participação no Projeto Expolendo. MOÇÃO N. 490/2014 de autoria do vereador VAGNER 
BARILON, aplausos à Direção e aos alunos da EMEF "Paulo Azenha" em face da brilhante 
participação no Projeto Expolendo. MOÇÃO N. 491/2014 de autoria do vereador VAGNER 
BARILON, aplausos à Direção e aos alunos da EMEF "Prof. Almerinda Delegá Delbén" em 
face da brilhante participação no Projeto Expolendo. MOÇÃO N. 492/2014 de autoria do 
vereador VAGNER BARILON, aplausos à Direção e aos alunos da EMEF "Prof. Alzira Ferreira 
Delegá" em face da brilhante participação no Projeto Expolendo. MOÇÃO N. 493/2014 de 
autoria do vereador VAGNER BARILON, aplausos à Direção e aos alunos da EMEFEI "Prof. 
Augustina Adamson Paiva" em face da brilhante participação no Projeto Expolendo. MOÇÃO 
N. 494/2014 de autoria do vereador VAGNER BARILON, aplausos à Direção e aos alunos da 
EMEF "Prof. Haldrey Michelle Bueno" em face da brilhante participação no Projeto 
Expolendo. MOÇÃO N. 495/2014 de autoria do vereador VAGNER BARILON, aplausos à 
Direção e aos alunos da EMEF "Prof. Alvina Maria Adamson", em face da brilhante 
participação no Projeto Expolendo. MOÇÃO N. 496/2014 de autoria do vereador VAGNER 
BARILON, aplausos à Direção e aos alunos da EMEF "Prof. Salime Abdo" em face da 
brilhante participação no Projeto Expolendo. MOÇÃO N. 497/2014 de autoria do vereador 
VAGNER BARILON, aplausos à Direção e aos alunos da EMEFEI "Prefeito Simão Welsh" em 
face da brilhante participação no Projeto Expolendo. As moções são colocadas em 
discussão, os vereadores VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. 
As moções são colocadas em votação, sendo APROVADAS por unanimidade (faixa 28). Na 
sequência, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 29), CELSO GOMES DOS REIS 
APRÍGIO (faixa 30), CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER (faixa 31), SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
(faixa 32), JOSÉ PEREIRA (faixa 33) e VAGNER BARILON (faixa 34) utilizam a Tribuna Livre. 
Após o intervalo regimental, o presidente anuncia a ORDEM DO DIA – 01 – REGIME DE 
URGÊNCIA ESPECIAL – PROJETO DE LEI N. 132/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER QUE DÁ A DENOMINAÇÃO DE "DELPHINO DO AMARAL" À TRAVESSA 
SETENTA E DOIS (72) DO RESIDENCIAL VALE DOS LÍRIOS. É colocado em discussão, o 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita a leitura da biografia do senhor Delphino do 
Amaral, sendo o pedido atendido. Os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, AVELINO 
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XAVIER ALVES, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, JOSÉ PEREIRA, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
VAGNER BARILON e SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS discursam. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, 
CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) (faixa 
35). A sessão é suspensa por cinco minutos. Reaberta a sessão, o diretor anuncia o item 02 
– REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – PROJETO DE LEI N. 135/2014 DE AUTORIA DO PREFEITO 
MUNICIPAL, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO, AOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO, EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES, NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 
ENSINO E DÁ PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA e VAGNER BARILON 
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 36). 03 – 
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – PROJETO DE LEI N. 136/2014 DE AUTORIA DO PREFEITO 
MUNICIPAL, QUE REVOGA O §1º DO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL N. 2855, DE 02 DE JULHO 
DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, não havendo. É colocado 
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 37). 04 – 2º TURNO DE VOTAÇÃO DA 
PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA N. 02/2014 DE AUTORIA DOS VEREADORES JOSÉ 
PEREIRA, AVELINO XAVIER ALVES, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CARLA FURINI DE LUCENA, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS E VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, QUE ALTERA A 
REDAÇÃO DO § 2º DO ART. 14 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. É colocado em discussão, os 
vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, 
JOSÉ PEREIRA, VAGNER BARILON, JOSÉ PEREIRA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO e 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
sete votos favoráveis (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE 
LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) e dois votos contrários (CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e 
VAGNER BARILON) (faixa 38). 05 – REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – PROJETO DE LEI N. 
116/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, QUE ALTERA DISPOSIÇÕES 
CONSTANTES DA LEI N. 2.675, DE 16 DE JANEIRO DE 2013. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 39). 06 – 
PROCESSO Nº 212/2014 - RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
CRIADA PARA APURAR A CONDUTA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER NO DIA 04 DE 
ABRIL DE 2014 (PARTICIPAÇÃO EM MANIFESTAÇÃO POPULAR REALIZADA DEFRONTE À 
RESIDÊNCIA DO PREFEITO MUNICIPAL). É colocado em discussão, o vereador VAGNER 
BARILON solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 
40). Na sequência, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 41), CELSO GOMES DOS 
REIS APRÍGIO (faixa 42), CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER (faixa 43), VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA (faixa 44), SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS (faixa 45), AVELINO XAVIER ALVES 
(faixa 46), JOSÉ PEREIRA (faixa 47), VAGNER BARILON (faixa 48) e CARLA FURINI DE 
LUCENA (faixa 49) utilizam a Tribuna Livre para Explicação Pessoal. Após, o presidente 
informa que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 02 de fevereiro de 2015. Nada 
mais havendo a tratar, declara encerrada a sessão (faixa 50). Para constar, lavrou-se a 
presente ata. 
 
 

------------------------------------ / ------------------------------------ /------------------------------------ 
1ª Secretária   Presidente   2º Secretário 
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REQUERIMENTO N. 1025/2014 

 

Assunto: Solicita cópia do comprovante dos repasses 

efetuados pela Prefeitura ao Instituto Ciências da Vida – 

ICV.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Para conhecimento deste Legislativo, e no uso das atribuições que são conferidas 

aos vereadores pelo art. 31 da Carta Maior, REQUEIRO aos nobres pares, na forma 

regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do 

Executivo, postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia dos comprovantes dos 

repasses efetuados pela Prefeitura ao Instituto Ciências da Vida – ICV, desde a celebração 

do contrato de gestão. 

Nova Odessa, 4 de dezembro de 2014. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

******************************************************************************************* 

 

 

REQUERIMENTO N. 1026/2014 

 

Assunto: Solicita cópia dos comprovantes de pagamento 

do veículo da ROMU.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Para conhecimento deste Legislativo, e no uso das atribuições que são conferidas 

aos vereadores pelo art. 31 da Carta Maior, REQUEIRO aos nobres pares, na forma 

regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do 

Executivo, postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia dos comprovantes de 

pagamento do veículo locado para a ROMU, referentes aos últimos cinco meses. 

Nova Odessa, 4 de dezembro de 2014. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N° 1038/2014 

 

Assunto: Solicita informações Poder Executivo, acerca das 

obras do Corredor Metropolitano, especificamente no que 

diz respeito a questão da acessibilidade nos terminais de 

embarque e desembarque. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

A questão da acessibilidade já foi debatida exaustivamente nesta Casa de Leis, e 

inclusive a atual Presidência deflagrou algumas iniciativas no sentido de dizimar os 

obstáculos físicos oponíveis às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, adquirindo o 

elevador que será instalado nos próximos dias. 

Todavia, a relevância do assunto nos faz ficar em constante estado de alerta, e nesse 

sentido, constatei que a construção dos terminais de embarque e desembarque do Corredor 

Metropolitano, apesar de ainda não ter sido finalizada, não contemplam rampa de acesso 

destinado a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

Em face do exposto, tendo em vista a relevância do assunto, REQUEREMOS, aos 

nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 

encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, a fim de que nos informe, por meio do 

departamento competente, se o município está fiscalizando a execução da obra e, se sim, 

se alguma notificação no sentido acima já foi encaminhada ao representante da empresa 

responsável pelos serviços. 

Nova Odessa, 10 de dezembro de 2014. 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

FOTOS DO LOCAL 
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REQUERIMENTO N. 01/2015 
    

Assunto: Solicito informações do Prefeito Municipal, sobre 
a possibilidade de realizar a limpeza do mato das margens 
da Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, da ponte da Vila 
Azenha até próximo ao viaduto da Rodovia Anhanguera. 

  
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
                            

Em visita ao local, a pedido de munícipes, percebi que o mato às margens da 
Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg está alto e necessita de limpeza desde a ponte da Vila 
Azenha até próximo ao viaduto da Rodovia Anhanguera. Além de prejudicar a visão dos 
motoristas, o mato causa transtornos e perigo aos transeuntes daquela localidade.  

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando se digne 
manifestar sobre a possibilidade de realizar a limpeza do local acima mencionado. 

Nova Odessa, 15 de Janeiro de 2015. 
AVELINO XAVIER ALVES 

 
*************************************************************************************** 

 
REQUERIMENTO N. 02/2015 
 

Assunto: Solicita informações da gerência da Caixa 
Econômica Federal, agência de Nova Odessa, sobre o 
processo licitatório para implantação de uma casa lotérica 
no Jardim Alvorada.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Desde o início da atual legislatura, o vereador subscritor vem realizando gestões 

junto à Caixa Econômica Federal e à Prefeitura Municipal, voltadas à implantação de uma 
casa lotérica no Jardim Alvorada. Nesse sentido, foram apresentados os requerimentos n. 
291/2013, n. 785/2013 e 692/2014. 

A medida pleiteada se faz necessária, uma vez que a região formada pelos bairros 
Jardim Alvorada e Jardim Capuava foi a que mais se desenvolveu nesses últimos anos, 
contando com um grande número de moradores, que aumentou expressivamente com a 
implantação dos loteamentos Jardim Santa Rita I e II, Monte das Oliveiras e Residencial das 
Árvores. 

Ademais, trata-se de uma área distante da região central, ocasionando a 
necessidade de instalação de determinados serviços na própria região, para melhor atender 
a população ali existente.  

Por outro lado, em todas as oportunidades nos foi informado que a implantação 
pleiteada encontrava-se em processo licitatório por parte da instituição financeira e que o 
município estava próximo da realização do referido processo, sendo que Nova Odessa 
receberia a autorização em breve, porém sem uma data específica. A última manifestação 
sobre o assunto está datada de 3 de setembro de 2014 (Ofício CAM n.622/2014). 

Em face do exposto, tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de novas 
informações sobre o assunto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao senhor José Ramos, gerente 
geral da Caixa Econômica Federal, agência de Nova Odessa, postulando informações sobre 
os avanços obtidos no processo licitatório para implantação de uma casa lotérica no Jardim 
Alvorada, especialmente no tocante a data prevista para essa implantação. 

Nova Odessa, 19 de janeiro de 2015. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 03/2015  
 
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo, 

sobre as medidas que poderão ser adotadas com relação 

às árvores situadas no Município, pelas razões que 

especifica. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores:                              

  

Há uma preocupação por parte da população com relação às árvores que estão 

com as raízes comprometidas, uma vez que as quedas naturais ocorrem, seja pela idade 

avançada, ou em razão da presença de cupins. Ademais, o corte inadequado das raízes que 

danificam as calçadas desequilibra a árvore, tirando a sua sustentação. Assim, basta uma 

tempestade, e a árvore é derrubada, colocando em risco as residências e os cidadãos. 

Em face do exposto e na certeza de que existe a árvore certa para o local 

adequado, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 

aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando informações sobre 

as medidas que poderão ser adotadas com relação às árvores situadas em diversos pontos 

do município, pois muitas estão altas e com as raízes que acabam comprometendo o 

calçamento da cidade. 

  

Nova Odessa, 14 de janeiro de 2015. 

 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 04/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a implantação de outro relógio de força e a 

manutenção no campo de areia situado na Rua Olívio 

Belinati, no Residencial Klavin.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em 2014, o vereador subscritor apresentou as seguintes proposições relacionadas 

ao campo de areia situado na Rua Olívio Belinati, no Residencial Klavin:  

a) Indicação n. 80/2014 que solicitava a manutenção do referido campo e a 

colocação de mais areia no local;  

b) Indicação n. 1095/2014 que solicitava a manutenção da trave que estava podre 

e do portão que estava quebrado; e, 

c) Requerimento n. 292/2014 que solicitava informações do Prefeito Municipal 

sobre a implantação de outro relógio de força e manutenção do campo de areia em 

questão. 

Em atendimento ao requerimento acima mencionado, o Chefe do Executivo 

informou que a atual administração tomou as providências necessárias para a religação da 

energia elétrica no local. Ocorre que, até a presente data, nenhuma benfeitoria foi realizada 

no local, inclusive a relativa à substituição do relógio de força.  

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 

postulando informações sobre a implantação de um novo relógio, em substituição ao que 

foi furtado, no campo de areia em questão, bem como sobre a realização das demais 

benfeitorias solicitadas (colocação de areia, manutenção das traves, substituição do portão, 

etc.).  

Nova Odessa, 15 de janeiro de 2015. 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

FOTOS TIRADAS DIA 13/01/2015 
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REQUERIMENTO N. 05/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre o recapeamento da malha asfáltica da 

Avenida José Penachione, no Parque Fabrício.  

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

   

 

Em 10 de julho de 2014, o vereador subscritor apresentou o requerimento n. 

597/2014, solicitando o recapeamento da malha asfáltica na Avenida José Penachione, no 

Parque Fabricio.   

Em atendimento à referida propositura, o Chefe do Executivo informou que a 

referida obra não estava prevista para o ano de 2014, porém a solicitação foi agendada 

para atendimento posterior.  

Em atendimento à solicitação dos munícipes residentes no Parque Fabrício, 

REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre o término 

da recuperação da malha asfáltica da Avenida José Penachione, que se encontra com 

muitos buracos, pedras e mato no asfalto, sendo que o asfalto está se desfazendo, por 

estes motivos já aconteceram vários acidentes no local. 

 

Nova Odessa, 15 de janeiro de 2015. 

 

SEBATIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

 

   



 

19 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

REQUERIMENTO N. 06/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a manutenção, pela empresa Galvani Engenharia, das 

calçadas e bocas de lobo que estão danificadas em vários 

pontos da Rodovia Rodolfo Kivitz.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em atendimento à solicitação dos munícipes que utilizam a Rodovia Rodolfo Kivitz, 

REQUEIRO, aos nobres pares, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de 

ofício ao Prefeito Municipal postulando informações sobre a manutenção, a ser realizada 

pela empresa Galvani Engenharia, das calçadas e bocas de lobo que estão danificadas em 

vários pontos da Rodovia Rodolfo Kivitz. 

Algumas bocas de lobo estão entupidas ou com a tampa quebrada. Existe uma 

boca de lobo no meio do passeio tático com rampa, impedindo a utilização do local por 

deficientes visuais. Há infiltração nas calçadas, passeios quebrados, sendo que alguns 

pontos estão afundando, conforme ilustram as fotografias anexas à propositura.    

Nova Odessa, 15 de janeiro de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Fotos tiradas dia 15/01/2015 
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REQUERIMENTO N. 07/2015 
 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a construção de passeio público na Rua Heitor Cibim no 
trecho que compreende o número 934 até a Avenida 
Ampélio Gazeta. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que relataram a necessidade da 

construção do passeio público na Rua Heitor Cibim no trecho acima mencionado.  
O objetivo de construir o passeio público é promover maior mobilidade e segurança 

aos pedestres, e sua falta é causa de transtornos para os moradores, pois a rua recebe 
grande fluxo de pedestres e veículos que encontram dificuldade para trafegar pelo local.  

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando se digne manifestar sobre o assunto.   

Nova Odessa, 08 de Janeiro de 2015. 
 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

 
***************************************************************************** 
REQUERIMENTO N. 08/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a criação da Praça das Bandeiras na praça situada na Rua 
São Paulo, esquina com a Rua Ilda Bagne - São Jorge. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Acredito que seja fundamental expor nas praças municipais um pouco da história 

de cada bairro, onde o visitante e os moradores possam contemplar um espaço bonito e 
cultural. 

A praça citada acima será um bom exemplo para começarmos a implantar estes 
novos espaços trazendo para os moradores um lugar agradável. O bairro São Jorge é um 
marco na história da cidade considerando a implantação dos trilhos que fez a divisão da 
cidade. Em 1873 foi iniciada a colocação dos trilhos que ligariam Campinas a Rio Claro, 
atravessando as terras que hoje são Nova Odessa. 

Começaram a chegar os trabalhadores, que acampavam ao longo da faixa de terra 
por onde os trilhos iam passar. A maioria era de imigrantes portugueses. Todo o trabalho 
era feito com enxadões e pás. A terra transportada em carroças. Pedras eram quebradas 
para revestir o leito da estrada e dormentes assentados. As matas margeando a estrada 
forneciam boas madeiras. 

Depois de dois anos de intenso trabalho, a 27 de agosto de 1875, a linha foi aberta 
ao tráfego. Era uma sexta-feira e o trem inaugural partiu de Campinas às seis e quinze, 
fazendo o percurso até a Estação de Santa Bárbara (que em 1900 passaria a chamar-se 
Villa Americana), em hora e meia, inaugurando se no caminho a Estação de Rebouças 
(Sumaré, desde 1944). 

A criação da Praça das Bandeiras pode resgatar um pouco desta história da cidade 
e do bairro, considerando que o local tem grande fluxo de veículos e pessoas que vem de 
Sumaré e passam pelo local, bem como moradores que para acessar os demais bairros 
abaixo da linha do tem, também passam por aquele local. A minha proposta é que além da 
colocação das bandeiras, seja implantado um busto de fundador da cidade ou de outro 
personagem que tenha representado a região, a colocação de uma fonte e um mural com a 
história do bairro. 

Em face ao exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 
postulando informações sobre a possibilidade da implantação da praça das Bandeiras no 
Bairro São Jorge. 

Nova Odessa, 13 de Janeiro de 2014. 
 

CELSO GOEMS DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 09/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a possibilidade de implantação de banheiros químicos na 
praça da rodoviária  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Tendo em vista o fluxo de passageiros acho fundamental a colocação de banheiros 
químicos próximo aos guichês da rodoviária. 

Hoje temos banheiros instalados na Avenida Carlos Botelho, mas alguns 
passageiros quando chegam ao local e descem dos ônibus tem feito suas necessidades 
físicas na praça. Com a alta temperatura, o odor para quem passa no local é forte, além 
disso, é uma questão de saúde pública. 

Em face do exposto REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando informações sobre a colocação de banheiros químicos na rodoviária.  

Nova Odessa, 13 de Janeiro de 2015. 
 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
 

***************************************************************************** 
 

REQUERIMENTO N. 10/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a criação do Conselho Municipal de Defesa do 
Consumidor.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Os direitos e garantias individuais e coletivos consignados na Constituição Federal 

de 1988 assinalam que o Estado promoverá a defesa do consumidor.  
A aprovação do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90 - concretizou esta 

orientação constitucional, demonstrando a disposição do poder público em consolidar a 
defesa desta dimensão da cidadania.  

De outra parte, os estados têm promovido a descentralização e a municipalização 
do atendimento. Geralmente, o modelo proposto é composto por: a) PROCON Municipal; b) 
Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – CONDECON; e, c) Fundo 
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMDC. 

Em Nova Odessa, dispomos apenas do PROCON Municipal implantado mediante 
convênio com a Fundação PROCON da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do 
Estado de São Paulo (Lei n. 2.297, de 17 de setembro de 2008). 

Nesse sentido, a presente proposição objetiva questionar a implantação dos 
demais órgãos que costumam integrar o referido sistema (Conselho Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor – CONDECON e Fundo Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor – FMDC). 

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando informações sobre a existência de estudo voltado à implantação do Conselho 
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – CONDECON e do Fundo Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor – FMDC. 

Requeiro, por último, seja encaminhado ofício ao diretor do Procon de Nova 
Odessa, dando-lhe ciência da presente proposição. 

Nova Odessa, 20 de janeiro de 2015. 
 

JOSÉ PEREIRA 
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REQUERIMENTO N. 11/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

as ações voltadas à recuperação das matas ciliares em 

Nova Odessa e a adesão do Município ao Programa Mata 

Ciliar do Governo do Estado.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

A Secretaria do Meio Ambiente do Governo de São Paulo possui projeto voltado à 

proteção e recuperação de matas ciliares e nascentes nas bacias hidrográficas formadoras 

de mananciais de água denominado PROGRAMA MATA CILIAR. 

A iniciativa objetiva o plantio de 40 milhões de mudas para recuperar cerca de 20 

mil hectares de matas ciliares e proteger 6.000 km de cursos d’água. Para tanto, empresas 

públicas e privadas detentoras de obrigações de reposição florestal exigida por lei para 

compensar a supressão de vegetação nativa participam do financiamento e da implantação 

de projetos de recomposição em áreas prioritárias.  

Inicialmente, o programa será desenvolvido nas bacias hidrográficas Alto Tietê, 

Paraíba do Sul e Piracicaba-Capivari-Jundiai, regiões que concentram mais de 30 milhões 

de habitantes. 

A Secretaria do Meio Ambiente iniciou o cadastramento de projetos de 

recuperação. Assim, qualquer pessoa física ou jurídica pode submeter iniciativas que, após 

aprovação por uma Comissão de Avaliação composta por técnicos da SMA e CETESB, serão 

inscritos em um cadastro que indicará o investimento na recuperação. Os detentores de 

obrigações interessados em cumpri-las no âmbito do Programa poderão escolher 

livremente o projeto a ser apoiado dentre aqueles aprovados (fonte: 

www.ambiente.sp.gov.br/programamataciliar/).  

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 

postulando informações sobre a possibilidade de elaboração, pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, de projeto de recuperação das matas ciliares da nossa cidade para ser 

inscrito no sobredito programa estadual. 

Requeiro, por último, informações sobre as demais ações existentes em âmbito 

local voltadas à recuperação e preservação das matas ciliares. 

Nova Odessa, 20 de janeiro de 2015. 

 

JOSÉ PEREIRA 
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REQUERIMENTO N. 12/2015  
 

 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a implantação de lombada na Rua Antonio Oliveira, na 
altura do n. 8, na Vila Azenha. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos nobres pares, na 
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 
Chefe do Executivo, postulando informações sobre a possibilidade de implantação de 
lombada na Rua Antonio Oliveira, na altura do n. 8, na Vila Azenha. 

Nova Odessa, 9 de janeiro de 2015. 
 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
 

***************************************************************************** 
 

REQUERIMENTO N. 13/2015 
 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a qualidade da água da Represa Recanto I. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Após inúmeras reclamações sobre a água da Represa Recanto I que abastece a 

nossa cidade, compareci ao local acompanhado de munícipe e pude constatar que ela 
apresentava coloração preta e forte odor.   

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando as informações abaixo especificadas relacionadas à qualidade da água em 
questão: 

a) Qual o real estado da água captada na Represa Recanto I?  
b) Foi feita alguma análise da água em questão?  
c) Na afirmativa, enviar cópia da análise, ou do pedido, se o laudo ainda não estiver 

pronto.  
d) O que levou a água a ficar nesse estado? 
e) Outras informações consideradas relevantes. 
Nova Odessa, 21 de janeiro de 2015. 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 14/2015  
 

Assunto: Solicita relação contendo o nome e a unidade 
habitacional ocupada por cada idoso contemplado pelo 
programa Vila Melhor Idade.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Com fulcro no art. 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, aos nobres pares, na 

forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 
Chefe do Executivo, postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal relação contendo 
o nome e a unidade habitacional ocupada por cada idoso contemplado pelo programa Vila 
Melhor Idade.  

Nova Odessa, 21 de janeiro de 2015. 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

***************************************************************************** 
 

REQUERIMENTO N. 15/2015 
 

Assunto: Solicita informações do DER – Departamento de 
Estradas e Rodagens, sobre as medidas que poderão ser 
adotadas para conter o desmoronamento do barranco 
situado às margens da Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, 
bem como sobre a realização de reparos nas calçadas que 
margeiam a referida rodovia. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em outubro de 2013, esta Câmara Municipal aprovou o requerimento n. 960/2013, 
de autoria do ilustre vereador Sebastião Gomes dos Santos, solicitando informações do 
Prefeito Municipal sobre a construção de muretas de proteção na Rodovia Arnaldo Júlio 
Mauerberg. 

A medida foi apontada como necessária, uma vez que, nos dias de chuva, o 
barranco situado às margens dessa rodovia começa a desmoronar e o passeio e a pista são 
invadidos por uma grande quantidade de barro. 

Em atendimento à referida proposição, o Prefeito informou que a Administração 
não poderia efetuar obras no local, por se tratar de via sob a responsabilidade do DER – 
Departamento de Estradas de Rodagem. 

O assunto foi retomado em 2014, através do requerimento n. 32/2014, de autoria 
do vereador subscritor. Nessa ocasião, o Chefe do Executivo reiterou a informação acerca 
da impossibilidade de atuação no local, por ser a via de responsabilidade do órgão estadual 
acima mencionado. Informou, ainda, que a problemática já havia sido apresentada ao 
diretor do referido departamento, responsável pela unidade de Rio Claro, na vistoria 
realizada no local no final do ano de 2013, porém até aquela data não havia nenhum 
posicionamento sobre o assunto. A manifestação está datada de 11 de fevereiro de 2014 
(Ofício CAM n.10/2014). 

Em face do exposto, tendo em vista o decurso do tempo e a persistência do 
problema acima apontado, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido 
o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao DER – Departamento de Estradas e 
Rodagens, postulando informações sobre as medidas que poderão ser adotadas para conter 
o desmoronamento do barranco situado às margens da Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg. 

Requeiro, ainda, a realização de reparos nas calçadas que margeiam a referida via, 
devido à presença de várias rachaduras, buracos e elevações em diversos pontos do 
passeio público em questão.   

Nova Odessa, 21 de janeiro de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 16/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e da 
Organização Social ICV – Instituto Ciências da Vida, sobre 
a implantação de medidas para aprimorar o atendimento 
no setor de ambulância do Hospital Municipal.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Conforme a matéria jornalística publicada no jornal “Todo Dia”, edição do dia 13 de 
janeiro, a família de um munícipe que morreu no último dia 11 de janeiro registrou boletim 
de ocorrência relatando que uma ambulância foi enviada a um endereço errado para 
resgatar o paciente, enquanto ele passava mal. 

Segundo o boletim de ocorrência, as ligações para o Hospital Municipal caíam na 
caixa postal. Quando a telefonista atendeu, transferiu a ligação, e novamente caiu na caixa 
postal. Como o familiar não conseguia falar no setor de ambulância foi até o hospital com 
seu carro para solicitar a ambulância. Ao chegar à unidade recebeu como resposta que o 
veículo já havia ido para o resgate, mas no endereço errado.     

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal e ao 
presidente da Organização Social ICV – Instituto Ciências da Vida, postulando informações 
sobre a possibilidade de designação de servidor para atuar exclusivamente no atendimento 
telefônico no setor de ambulância no horário das 17h às 22h, bem como sobre a 
possibilidade de implantação de rádio transmissor nas ambulâncias e nas viaturas da 
Guarda Municipal para auxiliar nos atendimentos.  

Nova Odessa, 20 de janeiro de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 
***************************************************************************** 

 

REQUERIMENTO N. 17/2015 
 
Assunto: Solicita ao Chefe do Executivo informações sobre 
a possibilidade de indicar membros do Conselho de 
Habitação para visitar os contemplados no sorteio dos 
720 (setecentos e vinte) apartamentos populares para os 
fins que especifica. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Considerando-se que a castração é o método mais eficaz no controle populacional de 
animais; 

Considerando-se que recentemente foi realizado de 720 unidades habitacionais nas 
proximidades do Jardim Jequitibás e Monte das Oliveiras; 

Considerando-se a necessidade premente de castrar e microchipar os cães e gatos 
que ali forem residir; 

REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental e após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, sobre a possibilidade 
de indicar membros do Conselho de Habitação para visitar a residência dos contemplados 
sobredito sorteio para verificar se os mesmos possuem cães e gatos. Na afirmativa, 
requeiro, ainda, seja realizada a identificação e castração nos animais para evitar que eles 
sejam abandonados. 

Nova Odessa, 26 de janeiro de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 18/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a existência de estudo voltado à ampliação da represa da 

estação ECA 2 situada na divisa dos bairros Jardim São 

Jorge e Jardim Nossa Senhora de Fátima.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Tendo em vista a importância da represa da estação ECA 2 para o sistema 

municipal de abastecimento e considerando a crise hídrica que ocorre desde 2014, 

REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a existência 

de estudo voltado à ampliação da referida represa. 

Nova Odessa, 21 de janeiro de 2015. 

AVELINO XAVIER ALVES 

 

***************************************************************************** 
 

REQUERIMENTO N. 19/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a criação de um programa voltado a Empregabilidade. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

São vários os motivos que os jovens encontram para ingressar no mercado de 

trabalho em busca do primeiro emprego, principalmente os mais carentes. Dentre estes 

fatores podemos destacar, experiências, habilidades, rede de contatos, referência histórica 

profissional, relutância dos empregadores em investir neste público. 

É comum ouvirmos relatos de jovens que procuram um trabalho formal mas que 

não conseguem e acabam ficando na informalidade até ter uma chance. Sabemos que o 

trabalho informal não garante os direitos trabalhistas e assim estes jovens vão encontrando 

cada vez mais dificuldades. 

A minha proposta é criar um banco de dados deste público para que possamos ter 

um quadro real do desemprego em nossa cidade e a partir daí criar políticas públicas de 

incentivo ao ingresso no mercado formal de trabalho. 

Na criação do programa de empregabilidades podemos incluir vários cursos tais 

como: Elaboração individual de currículo, preparação e postura nas entrevistas, marketing 

pessoal, rede de contatos. Isso tudo de maneira coordenada e articulada, após o 

encerramento do Programas outra sugestão é que as empresas e as agências sejam 

convidadas a conhecer e ter acesso aos currículos destes alunos para aproveitamento da 

mão de obra. Alguns institutos podem ser parceiros para viabilização deste programa. 

 Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 

postulando se digne manifestar sobre o assunto.   

Nova Odessa, 21 de Janeiro de 2015. 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 20/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a participação de Nova Odessa no Programa Via Rápida 
de Emprego e Parceria com a iniciativa privada para 
aproveitamento destes alunos.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O Via Rápida Emprego é um Programa do Governo do estado de São Paulo, 

coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência Tecnologia e Inovação 
(SDECTI), que oferece cursos básicos de qualificação profissional de acordo com as 
demandas regionais. O objetivo é capacitar gratuitamente a população que está em busca 
de uma oportunidade no mercado de trabalho ou que deseja ter seu próprio negócio. 
(Http://www.viarapida.sp.gov.br). 

No mês de dezembro de 2014 vários alunos receberam os certificados de 
conclusão de cursos oferecidos pela secretaria de Desenvolvimento Econômico Municipal, 
tais como o curso de Inspetor de Qualidade. Considero esta inciativa do Secretário Adriano 
Alves de Lucas bastante pertinente, principalmente no momento atual onde as vagas de 
emprego são reduzidas e as competências profissionais são mais exigidas. 

Desta forma desejo saber quais cursos serão implantados no ano de 2015 e se há 
uma parceria com a iniciativa privada de nossa cidade para encaminhamento dos currículos 
destes alunos para aproveitamento da mão de obra, principalmente para aqueles que estão 
desempregados. 

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando se digne manifestar sobre o assunto.   

Nova Odessa, 21 de Janeiro de 2015. 
 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
 

***************************************************************************** 
 

REQUERIMENTO N. 21/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a existência de carros estacionados há vários anos na Rua 
São Paulo próximo ao número 351. 

Senhores Vereadores: 
 

Conforme pedido de munícipes, gostaria de apresentar um problema que vêm 
ocorrendo na rua São Paulo – Bairro São Jorge.  

Esta rua é bem movimentando pois dá acesso a uma empresa que fica no final da 
rua e à uma creche municipal. Sendo que estes veículos sem uso e alguns somente com a 
carcaça pertence a um morador daquela localidade, mas ficam por muitos anos 
estacionados na rua pois não cabem do lado de dentro da residência. 

A preocupação dos vizinhos é que com a chegada das chuvas há acúmulo de água 
podendo favorecer criadouros do mosquito da dengue, outra preocupação é que a noite 
alguns vândalos que passam pelo local possam utilizar os veículos para consumo de drogas. 

 Em face do exposto, considerando a relevância da matéria, REQUEREMOS, aos 
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne informar quais ações 
podem ser executados neste caso. 

Nova Odessa, 21 de Janeiro de 2015. 
 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

http://www.viarapida.sp.gov.br/
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REQUERIMENTO N. 22/2015 
 

Assunto: Solicita informações da empresa Telefônica/Vivo 
sobre a caixa de cabos situada a Avenida Ernesto Sprógis 
1459 - Jardim Eden. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Em atendimento a solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos nobres pares, na 

forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício à 
Telefônica/Vivo, postulando informações sobre a possibilidade de tapar a caixa que hoje 
encontra-se aberta, no endereço acima mencionado. 

Nova Odessa, 26 de Janeiro de 2015. 
 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
 

 
***************************************************************************** 
 
REQUERIMENTO N. 23/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a recuperação da malha asfáltica da Rua Herman Janait – 
jardim Éden. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Há tempos os moradores da referida rua reclamam de uma depressão que existe 
no asfalto em frente ao número 21. Os veículos que saem da Rodovia Rodolfo Kivtiz e viram 
na referida rua, deparam com este buraco, danificando assim seus veículos. 

Em face ao exposto, em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos 
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne manifestar sobre o 
assunto. 

Nova Odessa, 21 de Janeiro de 2015. 
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

 

 Foto tirada em 22/01/2015 
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REQUERIMENTO N. 24/2015 
 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a implantação de sinalização de solo (pare) na Avenida 

Ernesto Sprógis, esquina com a Rua Sigesmundo 

Anderman. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

A referida via foi recapeada recentemente mas a sinalização de solo (pare), está 

apagada. 

 Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 

postulando informações sobre a implantação de sinalização de solo no trecho acima 

mencionado. 

Nova Odessa, 21 de Janeiro de 2015. 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

 
***************************************************************************** 
 

REQUERIMENTO N. 25/2015  
 

Assunto: Solicita informações da empresa ALL – América 

Latina Logística sobre a manutenção e limpeza da linha 

férrea no trecho compreendido entre o Jardim São 

Jorge/Nova Odessa e o Jardim Picerno/Sumaré.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em novembro de 2014, esta Câmara Municipal aprovou o requerimento n. 

904/2014, de autoria do ilustre vereador Avelino Xavier Alves, que solicitou informações da 

empresa ALL – América Latina Logística e do Prefeito Municipal sobre a manutenção e 

limpeza da área ao longo da linha férrea (do Jardim São Jorge à empresa Têxtil Guerreiro).   

Em atendimento à referida solicitação, a sobredita concessionária informou que o 

serviço de roçada solicitado foi realizado. A manifestação está datada de 10 de dezembro 

de 2014 (Carta n. 2735/GRIP/14). 

Em que pese a atenção dispensada ao requerimento, acreditamos que a limpeza 

tenha sido realizada em apenas uma parte da linha férrea, pois o trecho compreendido 

entre o Jardim São Jorge e o Jardim Picerno ainda está com muito mato e sujeira. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício à ALL – América Latina 

Logística, postulando informações sobre a manutenção e limpeza da linha férrea, no trecho 

acima especificado. 

Nova Odessa, 27 de janeiro de 2015. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 26/2015  
 

 

Assunto: Solicita informações da CODEN sobre os poços 

existentes em Nova Odessa.  

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Em março de 2014, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n. 

93/2014 que solicitava informações da CODEN sobre os poços existentes no município. 

Em atendimento à referida proposição, o diretor presidente do órgão informou que 

não existiam poços cadastrados na CODEN em função da Lei n. 2.196/2006. Informou, 

ainda, que a fiscalização de poços é de responsabilidade do DAEE – Departamento de Águas 

e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. 

Ocorre que em outubro de 2014, o Chefe do Executivo em atendimento ao 

requerimento n. 673/2014 de autoria da ilustre vereadora Carla Furini de Lucena informou 

que a CODEN, nos estudos realizados e que resultou no projeto de lei n. 165/2013 (Lei n. 

2.796, de 17 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a instituição e regulamentação da 

cobrança de tarifa de coleta e afastamento do esgoto oriundo do uso de águas de fontes 

alternativas de fornecimento que não da rede pública, sobre o controle de qualidade dos 

efluentes, e dá outras providências), “executou o cadastramento de poços artesianos 

existentes no Município de Nova Odessa. Esse cadastro tem sido atualizado regularmente 

após diligências e fiscalizações pela Companhia em indústrias e potenciais consumidores de 

água oriunda de poços”. 

Em face do exposto, considerando o cadastramento dos poços realizado em 2013, 

REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 

encaminhamento de ofício à CODEN, postulando informações sobre os poços existentes em 

Nova Odessa, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão: 

a) Quantos poços situados em Nova Odessa encontram-se cadastrados no referido 

órgão? 

b) Eles representam a totalidade dos poços existentes no município?  

c) Os poços cadastrados são fiscalizados no tocante a qualidade da água fornecida?  

d) Existe algum mecanismo voltado à informação da população acerca da 

qualidade da água oferecida pelos poços? 

e) Existe a obrigação legal de assegurar o acesso da população aos poços 

existentes?    

f) Quantos poços estão disponíveis à população? 

g) Outras informações consideradas relevantes.  

 

Nova Odessa, 27 de janeiro de 2015. 

 

 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 27/2015 
 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a creche do Jardim Capuava. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

                  

 

Em outubro de 2014, esta Câmara Municipal aprovou o requerimento n. 867/2014, 

de autoria do vereador subscritor, que solicitava informações do Prefeito Municipal sobre a 

creche do Jardim Capuava, uma vez que a conclusão das obras afetas à referida unidade 

estava prevista para 2 de abril daquele ano. 

Em atendimento à referida proposição, o Chefe do Executivo informou que a obra 

não havia sido concluída em decorrência da necessidade de rescisão do contrato com a 

empresa inicialmente responsável pelos trabalhos. 

Informou, ainda, que as obras seriam retomadas após a abertura de nova licitação 

para a finalização da creche, o que impedia a indicação de data para a sua inauguração 

(Ofício CAM n. 802/2014, datado de 10 de novembro de 2014). 

Em novembro foram solicitadas informações complementares da Administração, 

através do requerimento n. 989/2014, de autoria do ilustre vereador Cláudio José Schooder. 

Na oportunidade, nos foi informado que o contrato decorrente da Licitação 11/CP/2012 foi 

rescindido em 7 de outubro de 2014, de forma bilateral, em virtude da ocorrência de 

atrasos no repasse de convênio por parte do Ministério da Educação, sendo que a abertura 

de licitação dependia da apresentação de projeto, o qual estava sendo estudado e 

elaborado pela diretoria competente. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 

postulando as informações abaixo especificadas relacionadas à referida creche: 

a) O projeto necessário à abertura de nova licitação já foi concluído?  

b) Em que estágio se encontra a edificação da referida creche? Quais etapas já 

foram concluídas? Quais obras ainda precisam ser realizadas? 

c) Qual a data prevista para abertura de novo certame licitatório?  

d) Outras informações consideradas relevantes. 

   

Nova Odessa, 27 de janeiro de 2015. 

 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 28/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a creche do Jardim São Francisco. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Em fevereiro de 2014, o vereador subscritor apresentou o requerimento n. 

114/2014, solicitando informações do Chefe do Executivo sobre a data prevista para a 

inauguração da creche do Jardim São Francisco. 

Em atendimento à referida proposição, o prefeito informou que, com a aprovação 

do Decreto n. 56.819/11, que regulamenta a segurança contra incêndio das edificações e 

áreas de risco, a Administração verificou a necessidade de adequações, uma vez que 

algumas instruções técnicas sofreram alterações. 

Informou, ainda, que somente após o cumprimento da normatização técnica do 

prédio, poderia estabelecer um prazo fixo para o início das atividades da creche (Ofício CAM 

n. 147/2014). 

Em face do exposto, tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de novas 

informações sobre o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 

postulando informações sobre a creche do Jardim São Francisco, especialmente no tocante 

aos seguintes aspectos que envolvem a questão: 

a) No exercício de 2014, quais as intervenções realizadas no referido prédio a fim 

de adequa-lo as exigências legais? 

b) Quais as medidas que ainda precisam ser adotadas para que o local possa entrar 

em funcionamento? 

c) Qual a data prevista para a inauguração da referida creche? 

d) Outras informações relevantes.   

 

Nova Odessa, 27 de janeiro de 2015. 

 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 29/2015  

 

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a reforma do Hospital Municipal. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Em 13 de março de 2014, a Diretoria de Comunicação da Prefeitura divulgou nota 

informando que o Executivo havia iniciado processo licitatório para a reforma do Hospital 

Municipal. O investimento estava estimado em R$ 480 mil para obras de substituição de 

piso, luminárias, portas e instalação de forro na área do Pronto-Socorro. 

A matéria informava, ainda, que do total dos investimentos, R$ 450 mil eram 

provenientes de repasse do Governo Estadual por meio de emendas ao Orçamento 

apresentadas pelos deputados petistas Carlos Neder (R$ 350 mil) e Antonio Mentor (R$ 100 

mil). 

Por último, foi informado que a estimativa era de que as obras fossem concluídas 

em até 11 meses após a assinatura da ordem de serviço. 

Em 17 de outubro de 2014, uma nova nota foi publicada no site da Prefeitura 

informando que naquela época era realizada a pintura externa da unidade e, após esta 

fase, seriam iniciadas a troca de piso, luminárias, portas e instalação de forro na área do 

Pronto-Socorro. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 

postulando informações sobre o andamento dos serviços acima mencionados, 

especialmente no tocante a data prevista para conclusão da reforma em questão.  

 

Nova Odessa, 27 de janeiro de 2015. 

 

 

 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 30/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre a 

UPA 24 horas (Unidade de Pronto Atendimento) e a UBS V.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Após o anúncio realizado pelo Executivo, na semana do dia 4 de outubro de 2013, 

sobre a implantação de uma UPA no Jardim Santa Rita I, na esquina das ruas Cyro Barufaldi 

e João Severino da Silva, e do recebimento de parte dos recursos federais para a 

consecução dessa obra, houve fortes rumores sobre a desistência do projeto pelo Município. 

O assunto foi debatido nesta Câmara Municipal através dos requerimentos n. 

633/2014 e n. 789/2014, de autoria dos vereadores Antonio Alves Teixeira e Cláudio José 

Schooder, respectivamente. Após a confirmação de que o projeto seria abortado pela 

Administração Municipal feita pelos vereadores Avelino Xavier Alves, José Pereira e Vladimir 

Antonio da Fonseca durante as discussões, as duas proposições foram rejeitadas e 

encaminhadas ao arquivo. 

Os vereadores acima mencionados alegaram, ainda, que a manutenção de uma 

UPA em nosso município era inviável financeiramente e apontaram como alternativa que a 

Secretaria de Saúde iria promover o funcionamento ininterrupto da UBS V.  

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 

postulando informações sobre o assunto, especialmente no tocante aos seguintes aspectos 

que envolvem a questão: 

a) Ante a desistência da UPA, houve a devolução da quantia recebida? Informar a 

data da devolução e o valor devolvido. 

b) Qual a data prevista para o funcionamento 24 horas da UBS V? 

c) Outras informações consideradas relevantes.   

 

Nova Odessa, 27 de janeiro de 2015. 

 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 31/2015 

 

Assunto: Solicitamos informações da agência local dos 

Correios, da Regional de Campinas e da Central de 

Brasília, sobre o serviço de entrega de correspondências 

em Nova Odessa. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Em que pese o excelente trabalho prestado pelos carteiros lotados na agência dos 

Correios de Nova Odessa, há uma crescente reclamação da população em relação ao atraso 

na entrega de correspondências. Acreditamos que o problema poderia ser equacionado 

com a contratação de mais carteiros. 

Em janeiro deste ano o problema está maior, o atraso continua e muitas pessoas 

receberam boletos e contas atrasados, gerando com isso multas e juros. Os recibos de IPVA 

de muitos moradores chegaram após o vencimento da primeira parcela.  

Em face do exposto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o envio de ofício à agência local dos Correios, à Regional de 

Campinas e à Central de Brasília, solicitando informações sobre a possibilidade de 

contratação de mais carteiros para Nova Odessa e qual ação imediata para regularização 

da entrega de correspondências. 

Nova Odessa, 22 de janeiro de 2015. 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 

 

ANTONIO A. TEIXEIRA     AVELINO X. ALVES 

CARLA F. DE LUCENA     CLÁUDIO J. SCHOODER  

JOSÉ PEREIRA     SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

VAGNER BARILON    VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 32/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e da 

CPFL sobre a substituição das 23 lâmpadas queimadas na 

Avenida Brasil em toda sua extensão. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O vereador subscritor foi procurado por munícipes que relataram a necessidade da 

substituição das 23 lâmpadas que estão queimadas, há muito tempo, na Avenida Brasil em 

toda sua extensão.  

Há a necessidade de lâmpadas com muita luminosidade no local, pois a iluminação 

é fundamental para a segurança das pessoas e no local há vários pontos de ônibus.  

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal e à CPFL, 

postulando informações sobre a troca imediata das lâmpadas que estão queimadas para 

garantir a segurança da população que utiliza a referida avenida.  

Nova Odessa, 27 de janeiro de 2015 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

***************************************************************************** 

 

REQUERIMENTO N. 33/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo, 

através do Setor competente sobre a execução de 

desbaratização no Jardim Jequitibás. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO aos nobres pares, na 

forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 

Prefeito Municipal e ao Setor Competente, postulando informações sobre a execução de 

desbaratização no Jardim Jequitibás. 

Nova Odessa, 19 de Janeiro de 2015. 

 

CARLA FURINI DE LUCENA 
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REQUERIMENTO N. 34/2015  
 

Assunto: Solicitamos informações do Chefe do Executivo, 

sobre a implantação de melhorias na passarela da Feltrin, 

que liga os bairros Jardim Flórida e Jardim Nossa Senhora 

de Fátima. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores:  

 

Em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEREMOS, aos nobres pares, na 

forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 

Chefe do Executivo, postulando informações sobre a implantação de melhorias abaixo 

especificadas na passarela da Feltrin:  

 Dois holofotes de iluminação, sendo um para cada lado, para garantir mais 

segurança dos munícipes que transitam por aquela localidade.  

 Pintura da passarela. 

 Limpeza do local com frequência. 

 Fechar com alambrados a área pública situada após a passarela, tendo em vista 

que no local já aconteceram vários estupros e roubos (próximo tem uma área de esportes 

onde as vítimas são levadas). 

 Iluminação em toda sua extensão. 

 Aterrar as crateras formadas pelas enxurradas. Registre-se que no local há um 

poste com grande risco de queda, uma vez que as chuvas levaram toda a terra que o 

segurava, conforme ilustram as fotografias anexas a presente propositura.    

Nova Odessa, 21 de janeiro de 2015.  

 

SEBATSIÃO GOMES DOS SANTOS                  AVELINO XAVIER ALVES 

 

   



 

38 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

REQUERIMENTO N. 35/2015  

Assunto: Solicita informações da empresa Telefônica/Vivo 

sobre a implantação de serviço telefônico PGMU no 

Parque das Árvores. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Com a finalidade de assegurar serviço telefônico de qualidade às famílias que irão 

residir nos setecentos e vinte apartamentos (720) que compõem o Parque das Árvores 

(projeto habitacional para famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos, através dos 

programas Minha Casa Minha Vida e Casa Paulista), REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 

regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício à empresa 

Telefônica/Vivo, postulando informações sobre a existência de projeto para implantação e 

alívio da rede telefônica que garanta o atendimento PGMU aos munícipes da sobredita 

localidade, através de um plano econômico de telefonia fixa e banda larga. 

Nova Odessa, 26 de janeiro de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 

 

***************************************************************************** 

 
REQUERIMENTO N. 36/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a implantação de iluminação adequada na Rua Alexandre 

Bassora (na área que abrigará a Academia da Melhor 

Idade).  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em 2013, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n. 180/2013 através 

do qual solicitou informações do Chefe do Executivo sobre a implantação de iluminação e 

demarcação do solo na Rua Alexandre Bassora, para auxiliar os munícipes na prática de 

caminhada e outros esportes. 

Em relação à iluminação, o prefeito informou que as lâmpadas foram substituídas e 

as árvores existentes no local seriam podadas pelo setor competente. 

Em que pesem as medidas adotadas, a iluminação existente está localizada no 

lado oposto a área que receberá a Academia da Melhor Idade. Nesse sentido, este local 

necessita de iluminação específica para que a população possa utilizar os equipamentos no 

período noturno. 

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 

postulando informações sobre a possibilidade de implantação de iluminação específica na 

área de lazer em questão.  

Nova Odessa, 26 de janeiro de 2015. 

 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 37/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a implantação de rotatória no Jardim São Jorge, entre as 

ruas Porto Alegre, Goiânia, entrada do Jardim Picerno e 

pontilhão. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

Em abril de 2013, o vereador subscritor apresentou o requerimento n. 220/2013, 

solicitando informações do Prefeito Municipal sobre a existência de projeto voltado à 

implantação de rotatória no Jardim São Jorge, entre as ruas Porto Alegre, Goiânia, entrada 

do Jardim Picerno e pontilhão.  

Em atendimento à referida proposição, o Chefe do Executivo informou que existia 

projeto o qual se encontrava em estudo para regularizar o trânsito do referido local. A 

resposta está datada de 8 de maio de 2013 (Ofício CAM n. 203/2013). 

Em 2014, o assunto foi retomado, através do requerimento n. 219/2014. Nessa 

oportunidade, o prefeito informou que a obra permanecia em fase de estudos, uma vez que 

a sua execução dependia de processo de desapropriação (Ofício CAM n. 176/2014, de 26 de 

março de 2014). 

Em face do exposto, considerando o decurso do tempo e a ausência de novas 

informações sobre o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 

postulando informações sobre a conclusão do estudo acima mencionado.  

Requeiro, ainda, informações sobre a conclusão do processo de desapropriação, 

bem como sobre a data prevista para o início das obras de implantação da referida 

rotatória. 

Nova Odessa, 26 de janeiro de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 



 

40 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

REQUERIMENTO N. 38/2015  

 

 

Assunto: Convoca o Diretor da Guarda Civil Municipal, a 

Autoridade de Trânsito e o Chefe de Gabinete, para 

prestar informações sobre as medidas que poderão ser 

adotadas para restabelecer a segurança e o sossego 

público dos moradores do Recanto do Guarapari.  

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Recentemente, o vereador subscritor participou de reunião com os moradores do 

Recanto do Guarapari, devido aos problemas de segurança ocorridos no local.  

Eles alegam que as pessoas que se reúnem nas chácaras locadas para festas e 

eventos abusam do som, desrespeitando os limites e os horários fixados por lei. Nessas 

ocasiões, essas pessoas também percorrem as ruas do bairro em altíssima velocidade e 

fazem manobras arriscadas com os seus veículos (os chamados cavalos de pau), 

provocando uma enorme poeira no local e arremessando pedras em todas as direções. 

Há, ainda, o consumo excessivo de álcool e várias substâncias ilícitas.  

Os moradores estão amedrontados e se sentindo imensamente prejudicados pelas 

infrações cometidas no referido bairro. Eles clamam por medidas que possam coibir a 

violência e assegurar a manutenção do sossego público na referida localidade.   

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 

solicitando se digne convocar o Diretor da Guarda Civil Municipal, a Autoridade de Trânsito 

e o Chefe de Gabinete, para prestar informações sobre as medidas que poderão ser 

adotadas para restabelecer a segurança e o sossego público dos moradores do Recanto do 

Guarapari, no próximo dia 2 de março, às 18h, nesta Câmara Municipal. 

Requeiro, ainda, seja encaminhado ofício à Polícia Militar, ao presidente do 

CONSEG e ao representante dos moradores do Recanto do Guarapari, convidando-os a 

participar do debate em questão.   

 

Nova Odessa, 29 de janeiro de 2015. 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS  
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REQUERIMENTO N. 39/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e da 

Polícia Militar sobre a realização de bloqueios, nos finais 

de semana, na via de acesso ao Recanto do Guarapari, 

para coibir os excessos cometidos no local (perturbação 

do sossego público, consumo de entorpecentes, etc.).  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Recentemente, o vereador subscritor participou de reunião com os moradores do 

Recanto do Guarapari, devido aos problemas de segurança ocorridos no local.  

O cerne do problema reside no desvirtuamento ocorrido no loteamento, pois as 

chácaras que no início se destinavam a moradia e veraneio das famílias, hoje são locadas 

para festas e eventos. Assim, as pessoas que se reúnem nesses locais abusam do som, 

desrespeitando os limites e os horários fixados pela Lei n. 1.728, de 17 de março de 2000.  

Nessas ocasiões, eles também percorrem as ruas do bairro em altíssima velocidade 

e fazem manobras arriscadas com os seus veículos (os chamados cavalos de pau), 

provocando uma enorme poeira no local e arremessando pedras em todas as direções. 

Há, ainda, o consumo excessivo de álcool e várias substâncias ilícitas.  

Os moradores estão amedrontados e se sentindo imensamente prejudicados pelas 

infrações cometidas no referido bairro. 

Nesse sentido, e considerado os abusos cometidos nas festas de final de ano, os 

moradores temem pelo Carnaval, período tradicionalmente marcado pelos excessos, e 

clamam por medidas que possam coibir a violência e assegurar a manutenção do sossego 

público na referida localidade.  

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal e a 

Polícia Militar, postulando informações sobre a realização de bloqueios, nos finais de 

semana, na via de acesso ao Recanto do Guarapari, especialmente no Carnaval, como 

forma de coibir os excessos cometidos no local.  

Nova Odessa, 29 de janeiro de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 40/2015  

 

Assunto: Solicita informações ao Chefe do Poder Executivo 

acerca de estudos voltados a implantação de um 

Ecoponto na região do Bairro Triunfo e bairros adjacentes. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em novembro de 2014 o nobre vereador Cláudio José Schooder apresentou 

requerimento nº 985/2014 solicitando informações ao Chefe do Poder Executivo sobre 

estudos voltados a implantação de um Ecoponto na região do Bairro Triunfo. 

Diante das dificuldades da população em se deslocar e de transportar os resíduos 

sólidos até o Ecoponto do Monte das Oliveiras, faz-se necessário que seja implantado outro 

Ecoponto dos mesmos moldes no Bairro Triunfo e assim atendendo os bairro adjacentes. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, 

postulando informações acerca de estudos voltados a implantação de um Ecoponto na 

região do Bairro Triunfo e bairros adjacentes. 

Nova Odessa, 29 de Janeiro de 2015. 

 

CARLA FURINI DE LUCENA 

 

***************************************************************************** 

REQUERIMENTO N. 41/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Poder 

Executivo sobre a possibilidade de aplicar “fresa” 

(pó preto) na Av. São Gonçalo (trecho que liga 

com Sumaré). 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Em Novembro de 2014 a vereadora subscritora apresentou requerimento nº 

946/2014 solicitando a possibilidade de aplicar “fresa” (pó preto) na Av. São Gonçalo 

(trecho que liga com Sumaré). 

Munícipes procuraram a vereadora e relataram que em alguns metros da avenida 

foram aplicados “fresa” (pó preto) e que em decorrência do escoamento da água da chuva, 

tem aumentado os buracos tornando alguns pontos da via intransitáveis. 

Assim, diante do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, 

postulando informações sobre a possibilidade de aplicar “fresa” (pó preto) nos trechos da 

Av. São Gonçalo que ainda não foram aplicados. 

  

Nova Odessa, 29 de Janeiro de 2015. 

 

CARLA FURINI DE LUCENA 
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REQUERIMENTO N. 42/2014 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a existência de estudos voltados a implantação lâmpadas 

de Led nas praças e locais públicos, conforme especifica. 

  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

Em conversa com engenheiros eletrônicos e profissionais voltados ao meio 

ambiente, o vereador subscritor observou uma nova tecnologia já disponível no mercado 

visando a diminuição no consumo de energia, são as lâmpadas de Led. 

A utilização deste tipo de lâmpada pode trazer uma economia de até 40% de 

energia, segundo os profissionais acima mencionados e ainda traz uma luminosidade 

superior às lâmpadas hoje utilizadas. 

Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste 

o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 

aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando informações 

sobre a existência de estudos voltados a adoção de lâmpadas de Led em locais públicos, 

principalmente em praças.    

Nova Odessa, 29 de janeiro de 2015. 

 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 43/2015  

 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a reedição do Programa de Regularização de 
Débito – PRD (Lei n. 2.700, de 8 de maio de 2013). 

 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

  
 

No segundo semestre do ano de 2012 o vereador subscritor foi procurado por 
munícipes que não conseguiam quitar seus débitos junto ao Município de Nova Odessa. 
Após um longo estudo, este vereador propôs ao Chefe do Executivo as bases de uma lei, 
que, em maio de 2013, tramitou nesta Câmara Municipal como o projeto de lei n. 44/2013 
que deu origem à Lei n. 2.700, de 8 de maio de 2013, instituindo o Programa de 
Regularização de Débito (PRD) do Município de Nova Odessa.  

A instituição do referido programa foi medida de fundamental importância para 
estimular o pagamento dos débitos pendentes junto ao Município de Nova Odessa e a 
CODEN, tornando-se possivelmente o maior programa de regularização de débitos da 
história deste município. Foram negociados cerca de R$ 5 milhões em débitos de 1.962 
contribuintes. 

Nesse sentido, o programa permitiu, de maneira dinâmica e flexível, o 
adimplemento dos débitos de origem tributária ou não, por parte das pessoas físicas e 
jurídicas, mediante a concessão de incentivo no tocante aos juros moratórios e honorários 
advocatícios. 

Ocorre que esse programa se encerrou em 30 de setembro de 2013 com adesão 
majoritária de pessoas físicas. O grande volume de débitos existentes de pessoas jurídicas 
não foi atingido, dadas, possivelmente, as condições menos favoráveis para a liquidação 
dos débitos dessa natureza. 

Ocorre, ainda, que as bases econômicas do nosso país se deterioraram de forma 
acentuada nos últimos anos e, pela primeira vez desde 2009 a arrecadação federal teve 
uma queda de 1,79%, comparado ao ano de 2013. Os municípios assistiram, 
impossibilitados de intervir, uma queda nos investimentos e o aumento da inflação.  

Nesse cenário e devido à política de desoneração fiscal sobre o IPI, os municípios 
tiveram seus repasses do Governo Federal reduzidos e a queda nas receitas forçou as 
Prefeituras (Nova Odessa inclusa) a fazer um grande ajuste em suas contas, reduzindo 
custos e cortando investimentos. Isso posto, e analisando as perspectivas econômicas para 
este ano de 2015, força os municípios a buscarem receitas excepcionais como forma de 
arrecadar débitos constantes em sua dívida ativa, transformando-os em investimentos 
como forma de suprir a queda na arrecadação.  

No caso de Nova Odessa, a reedição do PRD, com as mesmas condições para 
negociação de débitos de pessoa física e com condições mais favoráveis para a negociação 
de débitos de pessoas jurídicas, se encaixa nessa condição e pode ser uma fonte para 
suprir a queda dos repasses federais e estaduais. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando informações sobre a possibilidade de reedição do Programa de Regularização de 
Débito – PRD no nosso município que traga condições mais favoráveis para a liquidação de 
débitos de pessoas jurídicas e que mantenha os benefícios para pessoas físicas obtidos na 
Lei 2.700/2013.  

 
Nova Odessa, 29 de janeiro de 2015. 

 
 

VAGNER BARILON 
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REQUERIMENTO N° 44/2015 

 

Assunto: Solicita informações ao Poder Executivo acerca 

do aumento do número de vagas para estacionamento de 

veículos nas vias públicas destinados a idosos e pessoas 

com deficiência na região central. 

 

Senhores Vereadores: 

 

Há alguns meses, o Poder Executivo, através da Diretoria de Trânsito, deflagrou 

uma série de iniciativas visando aperfeiçoar o tráfego de veículos nas vias da cidade. Uma 

das mais bem avaliadas pela população consistiu em demarcar, nos logradouros públicos 

(ruas e avenidas), principalmente da região central, os espaços destinados ao 

estacionamento de veículos. 

Todavia, o vereador subscritor foi procurado por munícipes que possuem 

deficiência física que relataram a necessidade de um maior número de vagas reservadas a 

deficientes e idosos, principalmente próximo aos bancos situados na região central da 

cidade. Informaram ainda que, apesar das facilidades de acesso pela internet aos serviços 

bancários, ainda existe a necessidade dos mesmos comparecerem presencialmente em 

suas agências para realizarem prova de vida e serviços específicos das referidas 

instituições. 

Os mesmos relataram ainda que o artigo 25, do Decreto nº 5.2961, de 2 de 

dezembro de 2004, faz menção aos critérios e normas das referidas vagas e solicitaram ao 

vereador subscritor que encaminhasse ao chefe do Executivo o pedido de aumento do 

número de vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência na região central de nossa 

cidade.  

Em face do exposto, tendo em vista a relevância do assunto, REQUEREMOS, aos 

nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 

encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, solicitando informações acerca do 

atendimento das solicitações acima elencadas. 

 

Nova Odessa, 29 de janeiro de 2014. 

 

 

VAGNER BARILON 

 

 

                     
1 Que regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas 
que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências 
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MOÇÃO N. 05/2015 
 

Assunto: Congratulações com o Serviço de Orientação e 

Solidariedade de Nova Odessa – S.O.S., pela formatura da 

Turma 03/2014.  

 

Senhores Vereadores: 

 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Serviço de Orientação e Solidariedade de 

Nova Odessa – S.O.S, pela formatura da Turma 03/2014. 

Através do Serviço Educacional ao Adolescente de Nova Odessa – S.E.A.N.O., 

juntamente com a S.O.S, vinte jovens se formaram. 

É com muita satisfação e orgulho que aproveitamos essa oportunidade para 

parabenizar os formandos a seguir especificados, que, em solenidade realizada em 16 de 

dezembro, receberam os Certificados de Conclusão do PROANO – Programa de Orientação 

ao Adolescente de Nova Odessa. 

 

 Alana Zuleide da Silva Ferreira 

 Artur Bispo de Marins Neto 

 Bianca Cristina Ribeiro de Avila 

 Bruno Cirqueira Melo dos Anjos 

 Caroline Piscelli de Andrade 

 Diani Guimarães de Oliveira 

 Gabriella Lino da Silva 

 Gabrielle Bocchio Bichof 

 Kaio Marques dos Santos 

 Karina Rosa Felix da Silva 

 Karla Eduarda Silva Leite 

 Kaue Henrique Tavares de Souza 

 Luan Sousa da Silva 

 Matheus Fernando Martins 

 Miziarah Luciano Faria 

 Sthefany de Paula Vedovetto 

 Tayla Marian Sarro da Silva 

 Thaina Leandro da Silva 

 Valesca Dias de Lucena 

 Victor Bruno Alves 

 

 

Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 

que tange esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício 

aos congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação. 

   

Nova Odessa, 06 de janeiro de 2015. 

 

 

VAGNER BARILON 
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MOÇÃO N. 07/2015 

 

Assunto: Congratulações com o Banco Itaú pela 

implantação de agência na Rua 1º de Janeiro, Centro, 

nesta cidade. 

 

Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores: 

 

 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação 

plenária a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos 

cumprimentos ao Banco Itaú pela implantação de agência na Rua 1º de Janeiro, Centro, 

nesta cidade. 

A mudança de endereço foi solicitada por esta Casa Legislativa objetivando a 

comodidade dos usuários e correntistas da referida instituição financeira, uma vez que o 

espaço físico da antiga agência não era suficiente para acomodar a fila de clientes. Assim, 

rotineiramente, eles eram obrigados a permanecer na fila do lado de fora do prédio, 

aguardando o atendimento. Além da exposição ao sol e a chuva, esses cidadãos estavam 

sujeitos à violência urbana. 

A medida vem de encontro com as necessidades da nossa população e se 

coaduna com as diretrizes da empresa para ser o banco líder em performance sustentável 

e em satisfação dos clientes. 

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no 

que tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício 

à gerência do Banco Itaú de Nova Odessa, dando-lhe ciência desta manifestação. 

Requeremos, por último, seja enviado ofício ao presidente do Conselho de 

Administração do Itaú Unibanco Holding S.A., Sr. Roberto Egydio Setúbal (Praça Alfredo 

Egydio de Souza Aranha, 100, torre Olavo Setúbal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, São 

Paulo), dando-lhe ciência da presente proposição. 

Nova Odessa, 09 de janeiro de 2015. 

 

 

 

CARLA FURINE DE LUCENA 
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MOÇÃO N. 09/2015 

 

 

 

Assunto: Congratulações ao jornalista Renato Silva pela 1ª 

Edição impressa do “Varal de Notícias”.   

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores:  

 

 

É com grata satisfação que estou submetendo à elevada apreciação plenária 

a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, dirigida ao jornalista Renato Silva pela 1ª Edição 

impressa do “Varal de Notícias”.   

Com distribuição gratuita, o periódico tem a importante missão de 

compartilhar com a sociedade novaodessense informações atuais sobre assuntos diversos, 

tais como: Políticas Públicas, Segurança Pública, Espaço ao Leitor, Manchetes do Brasil e do 

Mundo, Dicas de Cultura em Shows, Feiras, Cinema, Teatro, Dança, entre outros. 

Durante anos o homenageado viajou por todo o país com suas performances 

de clown, difundindo o nome de Nova Odessa. Especializou-se em mímicas e das arenas 

esportivas fez seu palco, animando intervalos de jogos nos maiores estádios de futebol do 

Brasil e nas arenas de rodeio. 

O “Clown Pão Com Ovo”, como era conhecido, encantou crianças, jovens e 

adultos. Ganhou destaque na etapa internacional de rodeio de Barretos e, a partir de então, 

viajou todo o Brasil, conhecendo sua diversidade social. 

Ao retornar para Nova Odessa decidiu lançar um projeto capaz de dar voz ao 

cidadão e promover o resgate da cidadania. 

Assim nasceu a mídia cívica “Varal de Notícias”, um projeto jornalístico que, 

aos poucos, vem conquistando seu espaço entre os leitores. 

O empenho e a dedicação do homenageado merecem o reconhecimento 

desta Casa Legislativa.  

Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres 

pares no que tange esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja 

endereçado ofício ao homenageado, dando-lhe ciência desta manifestação.         

 

Nova Odessa, 05 de janeiro de 2015. 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 13/2015 

 

Assunto: Congratulações ao Jornal de Nova Odessa (JNO) 

pelo 22º aniversário e novo projeto gráfico. 

 

Senhores Vereadores:  

 

 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao 

Jornal de Nova Odessa pelo 22º aniversário, celebrado com a apresentação do novo projeto 

gráfico. 

 

Fundado em 23 de janeiro de 1993, o Jornal de Nova Odessa, popularmente 

conhecido com JNO, é o mais antigo da cidade. Ao longo desses anos, registrou capítulos 

memoráveis da história do municio, sempre pautados pelo profissionalismo, pela ética e 

pelo compromisso com Nova Odessa. 

 

E para manter o excelente trabalho prestado à população novaodessense, em sua 

edição do dia 24 de janeiro lançou seu novo projeto gráfico, que além de resumir o que há 

de mais moderno, também tornou a leitura de seu conteúdo ainda mais agradável. 

 

O empenho e a dedicação do Jornal de Nova Odessa merecem o reconhecimento 

desta Casa Legislativa, não apenas pelo seu 22º aniversário e novo projeto gráfico, mas, 

também, por toda relevância social que tem na cidade. 

 

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 

congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.       

 

Nova Odessa, 27 de janeiro de 2015. 

 

 

 

VAGNER BARILON 
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PAUTA DE PROPOSIÇÕES 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 

 

 

02 DE FEVEREIRO DE 2015 
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ORDEM DO DIA 
 

PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 
02 DE FEVEREIRO DE 2015. 

 
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO 

 
01 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A 
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 117/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, FIXA OBRIGATORIEDADE AO VEREADOR INVESTIDO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO 
MUNICIPAL, NOS MOLDES QUE ESPECIFICA.  

Parecer retirado da Sessão Ordinária do dia 08 de dezembro de 2014, pelo primeiro 
pedido de vistas feito pelo vereador JOSÉ PEREIRA, restituído sem manifestação. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria absoluta - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal 
 

1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de Projeto de Lei (PL) de autoria parlamentar que “fixa obrigatoriedade na 

função de Secretário Municipal, nos moldes que especifica”. O PL número 117/2014, foi 
protocolizado em 04.11.2014, e tramita sob nº 272/2014. 

Na condição de Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco a 
relatoria do parecer, elaborando-o como segue. 

De acordo com a justificativa, o presente projeto de lei obriga o vereador que se 
licenciar da Câmara Municipal para ser investido na função de Secretário Municipal a 
receber remuneração do seu mandato. Acrescenta, ainda, o Autor, que a proposta é evitar 
que os Vereadores eleitos pela população deixem de exercer as atividades afetas à 
vereança em virtude das vantagens pecuniárias oferecidas aos Secretários Municipais. 

Todavia, analisando criteriosamente a propositura apresentada, por mais relevante 
que seja a sua justificativa, ela esbarra em elementos de ordem formal e material, que 
impedem o seu prosseguimento nesta Comissão. 

Primeiramente, constata-se que o projeto de lei ordinária dispõe sobre matéria 
reservado a Lei Orgânica do Município, e que por esse motivo só poderia ser tratado por 
meio de Emenda, caracterizando vício formal, que por si só seria o bastante para impedir a 
tramitação da propositura. 

Todavia, e ainda que não fosse o suficiente, a matéria disposta no projeto em apreço 
não poderia de nenhuma forma aderir a Lei Orgânica Municipal, pois, violaria o princípio da 
simetria constitucional, que neste caso, determina que a atual redação do artigo 23, inciso 
I, § 3º, da LOM, que reproduz às disposições contidas no artigo 56, inciso I, § 3º, da 
Constituição Federal, seja mantida nos exatos termos atuais. 

2. CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino de forma desfavorável à tramitação do PL nº 117/2014, 

consoante a fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 19 de novembro de 2014. 

CARLA F. DE LUCENA   JOSÉ PEREIRA   ANTONIO A. TEIXEIRA 
 
 

Nova Odessa, 30  de janeiro de 2015. 
  
 

 
Eliseu de Souza Ferreira 

Diretor Geral 
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PROJETOS DE LEI 

 

 

EM TRAMITAÇÃO NAS 

COMISSÕES PERMANENTES DE: 

 
 
 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 

FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 

 

SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL 

 

DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE 
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PROJETO DE LEI N. 133/2014 
“Dá denominação de “Waldemar Santinatto” à Estrada Dois (02) do loteamento 

denominado Chácaras Reunidas Anhanguera” 
Art. 1º. Fica denominada de “Waldemar Santinatto” à Estrada Dois (02) do 

loteamento denominado Chácaras Reunidas Anhanguera. 
Art. 2º. Caberá à Prefeitura Municipal a colocação de placas com a denominação, nos 

padrões e moldes convencionais. 
Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de 

dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário. 
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 09 de dezembro de 2014. 

JOSÉ PEREIRA 
ANTONIO A. TEIXEIRA   AVELINO X. ALVES   CARLA F. DE LUCENA 

CELSO G. DOS R. APRÍGIO  CLÁUDIO J. SCHOODER  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 
VAGNER BARILON   VLADIMIR A. DA FONSECA 

 
JUSTIFICATIVA 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que 
tem por escopo atribuir a denominação de Waldemar Santinatto à Estrada Dois (02) do 
loteamento denominado Chácaras Reunidas Anhanguera.  

A Lei n. 2.380, de 7 de janeiro de 2010, que estabelece normas para a denominação 
de ruas, praças, estabelecimentos de ensino e congêneres, concessão de título de 
cidadania e dá outras providências, determina que para a denominação de ruas deverão ser 
utilizado nomes de pessoas que tenham se destacado por seus méritos nos setores das 
ciências, artes, esportes, política, filantropia, das atividades empresarial e comercial, dentre 
outros, ou, ainda, que tenham prestado relevantes serviços à comunidade (art. 1º, VI). 

Nesse sentido, o homenageado destacou-se na área musical, conforme a seguir 
exposto. 

Nascido em Pederneiras (SP), em 09 de Setembro 1930, é casado com Celestina 
Minoni Santinato com quem teve 07 (sete) filhos a saber: Marlene, Euclides, Cleide, Jaime, 
Luzia, Sergio e Roberto. 

Na década de 80 foi pescador profissional na cidade de Panorama (SP). Na época de 
folia de Santo Reis, Waldemar era muito requisitado para fazer apresentações musicais, 
cantando. 

  Após residir na cidade de Junqueirópolis (SP) por décadas resolveu tentar a vida em 
nosso município, tendo trabalhado durante vários anos no sítio do Sr. Ibere U. Giordano. 

Sempre gostou da música sertaneja raiz. Era grande fã da cantora Inezita Barroso, 
sendo compositor da seguinte música e letra: 

“Letra:   Ai!!!! Quem mandô, você bebe? 
Ai!!!! Quem mandô. 
Ai!!!! Quem mandô, você bebe? 
Ai!!!! Quem mandô. 
Ai!!!! Quem mandô, você bebe? 
Eu bebo é com meu dinheiro, não é dá conta de ninguém.  
Se quiser tornar-se um ébrio é melhor bebe também. 
Foi num domingo passear lá na avenida  
Encontrei com minha querida na sombra de um jasmim,  
E ela tava junto com outro sentado dizendo que está quebrado  
E a jura não tem mais fim. 
Sendo assim, não creio mais,  
Não creio mais em juras que mulher faz, não creio mais.  
Pode crer a quem quiser  
Não creio mais em jura falsa de mulher”. 
Sua veia musical influenciou seus filhos Jaime e Sergio e seus netos Sandalo, 

Fernando e Caio.  
Anexamos, para efeito de instruir a proposição e atender o disposto na Lei Municipal 

n. 2.380, de 7 de janeiro de 2010, os seguintes documentos: a) completa biografia do 
homenageado; b) documento que comprova que o homenageado é pessoa falecida, e c) 
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certidão fornecida pelo Setor de Cadastro da Prefeitura que noticia que o logradouro não 
possui denominação. 

Diante do exposto, espero contar com o imprescindível apoio dos nobres pares na 
aprovação da presente proposição. 

Nova Odessa, 09 de dezembro de 2014. 
JOSÉ PEREIRA 

ANTONIO A. TEIXEIRA   AVELINO X. ALVES   CARLA F. DE LUCENA 
CELSO G. DOS R. APRÍGIO  CLÁUDIO J. SCHOODER  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

VAGNER BARILON   VLADIMIR A. DA FONSECA 
 

*********************************************************************************** 
 
PROJETO DE LEI N. 134/2014 

“Dá denominação de “Nicolau Barruca” à Rua Um-C (01-C) do loteamento 
denominado Jardim Santa Rosa”. 

Art. 1º. Fica denominada “Nicolau Barruca” a Rua Um-C (01-C) do loteamento 
denominado Jardim Santa Rosa. 

Art. 2º. Caberá à Prefeitura Municipal a colocação de placas com a denominação, nos 
padrões e moldes convencionais. 

 Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de 
dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário. 

 Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 Nova Odessa, 09 de dezembro de 2014. 

 JOSÉ PEREIRA 
ANTONIO A. TEIXEIRA   AVELINO X. ALVES   CARLA F. DE LUCENA 

CELSO G. DOS R. APRÍGIO  CLÁUDIO J. SCHOODER  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 
VAGNER BARILON   VLADIMIR A. DA FONSECA 

 
JUSTIFICATIVA 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que 
tem por escopo atribuir a denominação de Nicolau Barruca à Rua Um-C (01-C) do 
loteamento denominado Jardim Santa Rosa. 

Filho de Francisco Barruca e Beatriz Sanches, o homenageado nasceu em 
Catanduva/SP no dia 03 de junho de 1919. Casou-se com Joana Ribeiro Barruca no dia 18 
de setembro de 1943 em Bento de Abreu/SP, do qual adveio seis filhos a saber: Francisco 
Aparecido Barruca, Maria Aparecida Chiquitti, Maria Joana Ribeiro Barruca, Josefa Ribeiro 
Barruca, Tereza Barruca Garcia e Cleuza Ribeiro Barruca da Costa. 

Trabalhava na zona rural, na profissão de lavrador, de onde retirava o seu sustento e 
o de sua família. 

No dia 12 de março de 1956, com o falecimento de sua esposa ainda muito jovem, 
com muitas dificuldades e afinco desempenhou o papel de pai e mãe, dedicando-se 
integralmente aos filhos e consequentemente transmitindo os melhores ensinamentos, 
como respeito e dignidade. 

Em meados do ano de 1991 mudou-se para Nova Odessa/SP, no bairro São Manoel, 
onde viveu até os seus últimos dias, desempenhando a função de serralheiro. 

Pessoa humilde e batalhadora, lutou incessantemente e nunca desistiu do sonho de 
ver seus filhos e netos realizados. Acreditava em Deus e sempre desejava o bem para o 
próximo. Faleceu na noite do dia 14 de janeiro de 2006. 

Excelente cidadão e profissional, cativou em seus 86 anos de vida, inúmeros amigos 
e admiradores, que, hoje, além de o terem como exemplo a ser seguido, conhecem seu 
amor pela vida, pelos filhos, pela família e sua esposa, que foi lhe foi tirada ainda muito 
jovem. 

Deixou, além de todos os bons exemplos, muita saudade nos corações daqueles que 
com ele tiveram o enorme privilégio de muito ou pouco tempo conviver. 

Anexamos, para efeito de instruir a proposição e atender o disposto na Lei Municipal 
n. 2.380, de 7 de janeiro de 2010, os seguintes documentos: a) completa biografia do 
homenageado; b) documento que comprova que o homenageado é falecido, c) certidão 
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fornecida pelo Setor de Cadastro da Prefeitura que noticia que o logradouro não possui 
denominação. 

 Diante do exposto, espero contar com o imprescindível apoio dos nobres pares na 
aprovação da presente proposição. 

 Nova Odessa, 09 de dezembro de 2014. 
 JOSÉ PEREIRA 

ANTONIO A. TEIXEIRA   AVELINO X. ALVES   CARLA F. DE LUCENA 
CELSO G. DOS R. APRÍGIO  CLÁUDIO J. SCHOODER  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

VAGNER BARILON   VLADIMIR A. DA FONSECA 

 
*********************************************************************************** 

 
PROJETO DE LEI N. 137/2014 

“Obriga o emplacamento dos veículos prestadores de serviços em Nova Odessa no 
próprio município e da outras providencias” 

Art. 1º As empresas concessionarias, permissionárias ou prestadoras de serviços à 
Administração Pública Direta ou Indireta do Município de Nova Odessa, que tenham como 
instrumento desta prestação de serviços, a utilização de veículos automotores, com 
licenciamento obrigatório junto ao DETRAN, ficam obrigadas a emplacar e licenciar os 
veículos objeto da prestação de serviço, no Município de Nova Odessa. 

§ 1º.  O descumprimento ao disposto na presente lei sujeitará os infratores à pena de 
multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 

§ 2º. A reincidência ou mora superior a trinta (30) dias para o cumprimento dos 
termos da lei implicará na rescisão do contrato de prestação de serviço ou concessão, a 
bem do interesse público. 

Art. 2º. Os veículos já contratados terão prazo de 60 (sessenta) dias para realizar a 
transferência do emplacamento. 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 15 de dezembro de 2014. 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
 
JUSTIFICATIVA 

Submeto à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que obriga o 
emplacamento dos veículos prestadores de serviços em Nova Odessa no próprio município. 

A proposta tem como objetivo principal fomentar a arrecadação municipal através 
dos valores repassados à Prefeitura oriundos do Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA). Anualmente, a Secretaria de Estado da Fazenda repassa às 
administrações municipais 50% do total arrecadado com o sobredito imposto. 

Os veículos já contratados terão sessenta dias para realizar a transferência do 
emplacamento. O descumprimento sujeitará os infratores à multa equivalente a 10% do 
valor do contrato. A reincidência ou mora superior a 30 dias para o cumprimento da lei 
implicará na rescisão do contrato de prestação de serviço ou concessão. 

Ao emplacar seus veículos em Nova Odessa as empresas que prestam serviços no 
Município estarão contribuindo em áreas de importantes que necessitam de investimentos 
permanentes, tais como: a manutenção das vias públicas, sinalização de solo, 
emplacamentos das ruas, construção de redutores de velocidade, instalação de novos 
semáforos, faixa de pedestres, entre outras. 

Ressalte-se, por último que já existe lei nesse sentido aprovada no Município de 
Santa Bárbara D´Oeste (Lei n. 3.591/2014 - anexa), cujo projeto foi deflagrado através de 
iniciativa edilícia, razão pela qual entendo inexistir qualquer mácula no tocante à iniciativa. 

Em face do exposto, espero contar com o imprescindível apoio dos nobres pares na 
aprovação do presente projeto. 

Nova Odessa, 15 de dezembro de 2014. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 
*********************************************************************************** 
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PROJETO DE LEI N. 01/2015 
“Institui, no calendário oficial do Município, a Semana Municipal da Cultura do Hip 

Hop” e dá outras providências”. 
Art. 1º. Fica instituída no calendário oficial do Município a “Semana Municipal do 

Hip-Hop” a ser realizada anualmente na semana do dia 12 de Novembro que compreende o 
Dia Mundial do Hip Hop. 

Art. 2º. As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos 
públicos comemorativos do evento. 

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 12 de janeiro de 2015. 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
 
JUSTIFICATIVA 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que 
institui, no calendário oficial do Município, a “Semana de Acessibilidade e Inclusão” e dá 
outras providências. 

Conforme o site Wikipedia2, o “Hip hop é um gênero musical, com uma subcultura 
iniciada durante a década de 1970, nas áreas centrais de comunidades jamaicanas, latinas 
e afro-americanas da cidade de Nova Iorque. Afrika Bambaataa, reconhecido como o 
criador oficial do movimento, estabeleceu quatro pilares essenciais na cultura hip hop: o 
rap, o DJing, a breakdance e o graffiti. Outros elementos incluem a moda hip hop e as 
gírias”. 

E ainda:  
Desde quando surgiu primeiramente no South Bronx, a cultura hip hop se espalhou 

por todo o mundo. No momento em que o hip hop surgiu, a base concentrava-se nos disc 
jockeys que criavam batidas rítmicas chamadas "loop" (pequenos trechos de música em 
repetições contínuas)5 em dois turntables, que atualmente é referido como sampling. 
Posteriormente, foi acompanhada pelo rap (abreviatura de rhythm and poetry ou ritmo e 
poesia em inglês) com uma técnica vocal diferente para acompanhar os loops dos DJs. Junto 
com isto, surgiram formas diferentes de danças improvisadas, como a breakdance, o 
popping e o locking. 

A relação entre o grafite e a cultura hip hop surgiu quando novas formas de pintura 
foram sendo realizadas em áreas onde a prática dos outros três pilares do hip hop eram 
frequentes, com uma forte sobreposição entre escritores de grafite e de quem praticava os 
outros elementos. 

Diante do exposto, espero contar com o imprescindível apoio dos nobres pares na 
aprovação da presente proposição. 

Nova Odessa, 12 de janeiro de 2015. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 
******************************************************************************************** 
 
PROJETO DE LEI N. 02/2015 

“Institui a obrigatoriedade no uso de máscaras, luvas e toucas descartáveis nas 
lanchonetes e similares situadas no âmbito do Município”. 

Art. 1º. Fica instituída a obrigatoriedade no uso de máscaras, luvas e toucas 
descartáveis nas lanchonetes e similares situadas no âmbito do Município de Nova Odessa. 

Art. 2º. Todos os funcionários, com exceção dos que estiverem responsáveis pela 
cobrança nos caixas, deverão cumprir a norma a que aduz o art. 1º desta lei. 

Art. 3º. Os funcionários atuantes nos caixas deverão usar toucas. 
Art. 4º. A Secretária Municipal de Saúde de Nova Odessa ficará responsável pela 

implantação e a fiscalização deste projeto. 
Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 18 de dezembro de 2014. 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

                     
2
 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Hip_hop. Acessado em 09/01/2017. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hip_hop
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JUSTIFICATIVA 
Submeto à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que institui a 

obrigatoriedade no uso de máscaras, luvas e toucas descartáveis nas lanchonetes e 
similares situadas no âmbito do Município. 

Como sabido, cabe ao Município a prerrogativa de fixar as condicionantes de 
atividades, bens e serviços que sejam nocivos ou inconvenientes ao bem estar da 
população, dado que lhe incumbe o exercício do poder de polícia administrativa, o que 
inclui a preservação da saúde pública. 

Sobre o tema, assim leciona HELY LOPES MEIRELLES3: 
Nos aspectos de interesse local cabe ao Município legislar suplementarmente à 

legislação federal e estadual (CF, art. 30, I-II), remanescendo-lhe a política sanitária local 
em todos os assuntos de seu interesse, concernentes à higiene da cidade e ao 
abastecimento de sua população (CF, art. 30, VII)”.  

Desta forma, cabe ao Município, a exemplo da vigilância sanitária dos Estados e do 
Distrito Federal, além de fiscalizar, estabelecer normas de caráter supletivo ou 
complementar às regulamentações técnicas editadas no âmbito federal, a fim de adequá-
las às especificidades locais. 

Com base nessas premissas, a presente proposta tem por escopo proteger tanto os 
usuários das lanchonetes, como também os funcionários dos sobreditos estabelecimentos. 

Caso o projeto seja aprovado todos os funcionários, com exceção dos que 
estiverem responsáveis pela cobrança nos caixas deverão utilizar máscaras, luvas e toucas 
descartáveis nas lanchonetes e similares situadas no âmbito do Município. Os funcionários 
atuantes nos caixas deverão usar apenas toucas. 

Com a aprovação da presente proposição e a adoção de alguns cuidados 
preventivos poderemos evitar a proliferação de doenças diversas, tais como o vírus da 
influenza A/H1N1 e as suas formas mutativas, que são transmitidas através de pessoa a 
pessoa, por meio de gotículas de saliva, expelidas ao falar, ao tossir e espirrar.  

A Secretária Municipal de Saúde de Nova Odessa ficará responsável pela 
implantação e a fiscalização deste projeto. 

Tendo em vista a relevância da matéria, espero contar com o imprescindível apoio 
dos nobres pares na aprovação da presente proposição.  

Nova Odessa, 17 de dezembro de 2014. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

                     
3 Direito Municipal Brasileiro, 15ª Edição, p. 483 


