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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES”
Recebemos da Prefeitura Municipal de Nova Odessa cópia do balancete da receita
e da despesa referente ao mês de setembro/2014.
Recebemos o ofício n. 223/2014 do Conselho Tutelar de Nova Odessa, informando
que o senhor Alvaci Cocato será o coordenador do referido conselho no período de
21/10/2014 à 27/05/2015
As Indicações e as moções de
encaminhadas aos respectivos destinatários.

pesar

apresentadas

nesta

sessão

serão

Toda correspondência lida nesta fase do expediente encontra-se à disposição dos
senhores vereadores para consulta na secretaria desta Casa.

PAUTA DE INDICAÇÔES
N. 1009/2014 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica o recapeamento das ruas que especifica, no Jardim São Manoel.
N. 1010/2014 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
Indica ao Poder Executivo, a necessidade de pintura de solo e colocação de placas para
disciplinar as ruas do Residencial Jequitibás, conforme especifica.
N. 1011/2014 - Autor: VAGNER BARILON
Indica ao Poder Executivo a necessidade de pintura de uma lombada, e também a
sinalização de solo, localizada na Av. Carlos Botelho de frente ao nº 1361, no jardim Santa
Rosa.
N. 1012/2014 - Autor: VAGNER BARILON
Indica ao Poder Executivo a necessidade de pintura de uma lombada, e também a
sinalização de solo, localizada na Rua Rio Branco, ao lado nº730, no jardim Santa Rosa.
N. 1013/2014 - Autor: VAGNER BARILON
Indica ao Poder Executivo a necessidade de recuperação de uma antiga lombada, e
também de recape na Rua Sumaré, de frente ao número 84, no jardim Eneides.
N. 1014/2014 - Autor: VAGNER BARILON
Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes faça a manutenção da
malha asfáltica da Rua Rouxinol, no bairro 23 de Maio, em toda sua extensão.
N. 1015/2014 - Autor: VAGNER BARILON
Indica ao Poder Executivo a necessidade de recuperação da malha asfáltica das seguintes
ruas do jardim Florida, Gertrudes Ximenes Carrion, Francisco Carrion e Luiz Delben.
N. 1016/2014 - Autor: VAGNER BARILON
Indica ao Poder Executivo a necessidade de recuperação da malha asfáltica das seguintes
ruas no Jardim Planalto: Rua João Bolzan, no trecho compreendido entre as ruas João
Antonio de Moraes e Karlis Burse, e também na Rua José Penachione, em toda sua
extensão.
N. 1017/2014 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica a adoção das medidas necessárias voltadas à sinalização de solo na Rua Antônio
Rodrigues Azenha, cruzamento com Avenida Carlos Botelho, no Centro.
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N. 1018/2014 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica a sinalização no solo em todas as ruas do Jardim Marajoara.
N. 1019/2014 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao poder executivo a supressão de um tronco de árvore localizado na Rua Gilberto
Lovatti em frente ao número 28, no Jardim Europa.
N. 1020/2014 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao poder executivo a supressão de um tronco de árvore localizado na Rua Riachuelo
em frente ao número 1169, no Jardim Bela Vista.
N. 1021/2014 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulhos, galhos e lixos
depositados na Rua Abel Morello ao lado do número 90, no Jardim Europa.
N. 1022/2014 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulhos, galhos e lixos depositados
na Rua Anchieta ao lado do número 896, no Jardim Santa Rosa.
N. 1023/2014 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulhos, galhos e lixos
depositados na Rua Herman Jankovitz em frente aos números 321 e 339, no Jardim Santa
Rosa.
N. 1024/2014 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao poder executivo a supressão de um tronco de árvore localizado na Rua João
Bolzan em frente ao número 56, no Jardim Fabricio.
N. 1025/2014 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de reparos na malha asfáltica da Rua João Bolzan
em toda sua extensão, no Jardim Fabricio.
N. 1026/2014 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de reparos na malha asfáltica da Rua João
Antonio de Moraes em toda sua extensão, no Jardim Planalto.
N. 1027/2014 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
Indica ao Prefeito Municipal e a CPFL a necessidade de melhoria na iluminação da Rua
Alexandre Bassora. Jardim Nossa Senhora de Fátima.
N. 1028/2014 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes façam a manutenção da
malha asfáltica no cruzamento das Ruas João Antônio de Moraes com a Rua Augusto
Lovatti- Jardim Planalto.
N. 1029/2014 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes façam a manutenção da
malha asfáltica no cruzamento das Ruas Maria T. Tognella com a Rua Augusto LovattiJardim Planalto.
N. 1030/2014 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica a manutenção urgente do guard rail da ponte do Jardim Triunfo, que liga o Jardim
São Jorge aos bairros Jardim Nossa Senhora de Fátima e Triunfo.
N. 1031/2014 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica o recapeamento das ruas que especifica, no Jardim Éden.
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N. 1032/2014 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica ao Poder Executivo a necessidade de manutenção (aterro) de um poço formado por
erosão na área verde situada na Rua João Teixeira de Camargo, em frente ao número 467,
no Jardim de Éden.
N. 1033/2014 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho e galhos depositados em
frente à área verde situada na Rua João Teixeira de Camargo, no Jardim de Éden.
N. 1034/2014 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA
Indica ao Poder Executivo, que promova gestões junto a CPFL, visando os
reparos/manutenção da iluminação da Rua Maria de Oliveira Piconi, no Jardim São Manoel.
N. 1035/2014 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA
Indica ao Poder Executivo, a implantação de sinalização de solo (faixa de pedestres) na Av
Dr Carlos Botelho, em frente a academia Movimento, no Jardim Santa Rosa.

PAUTA DE MOÇÕES DE PESAR
N. 413/2014 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
Voto de pesar pelo falecimento da Sra. Aparecida Candido Barbosa.
N. 415/2014 - Autor: JOSÉ PEREIRA
Voto de pesar pelo falecimento da senhora Luzinete Passos Pimentel.
N. 416/2014 - Autor: JOSÉ PEREIRA
Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Enedina de Lima.
N. 417/2014 - Autor: JOSÉ PEREIRA
Voto de pesar pelo falecimento da senhora Thereza Favali Pocay.
N. 418/2014 - Autor: JOSÉ PEREIRA
Voto de pesar pelo falecimento do senhor Vicente Martins.
N. 422/2014 - Autor: JOSÉ PEREIRA
Voto de pesar pelo falecimento da senhora Teresa da Silva Simão.
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EXPEDIENTE
FASE DELIBERATIVA
ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PLENÁRIA
NA TRIGÉSIMA SÉTIMA
SESSÃO ORDINÁRIA A SER
REALIZADA NO DIA

29 DE OUTUBRO DE 2014
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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA,
REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.
Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro 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 trigésima sexta sessão ordinária do segundo ano
legislativo, da décima terceira legislatura do ano 2014. Às 18 (dezoito) horas e 14
(quatorze) minutos, havendo número legal, o presidente, vereador VAGNER BARILON,
declara aberta a sessão e solicita que a servidora Sandra Aparecida de Souza Leme proceda
a leitura de um trecho da Bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA,
INDICAÇÃO N. 979/2014 que indica ao poder executivo a supressão de um tronco de árvore
localizado na Rua Heitor Cibin em frente aos números 87, 226 e 286, no Jardim Santa Rosa.
INDICAÇÃO N. 980/2014 que indica ao poder executivo a supressão de um tronco de árvore
localizado na Rua Ana Julia de Oliveira em frente aos números 101, no Jardim São Manoel.
INDICAÇÃO N. 981/2014 que indica ao Poder Executivo a necessidade de reparos na malha
asfáltica da Rua Heitor Cibin do número 685 ao 1020, no Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N.
982/2014 que indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de galhos depositados
na Rua Natalia Klava Muth em frente ao número 486 e 505, no Green Vilage. INDICAÇÃO N.
983/2014 que indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulhos, galhos e
lixos depositados na Rua Vitorio Fadel em frente ao número 93, no Jardim Marajoara.
INDICAÇÃO N. 984/2014 que indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de
entulhos, galhos e lixos depositados na Rua Vicente Lemma, em frente ao número 30, no
Jardim Marajoara. INDICAÇÃO N. 985/2014 que indica ao Poder Executivo a necessidade de
retirada de entulhos, galhos e lixos depositados na Rua Pastor Claudio Almeida em frente
ao número 1609, no Jardim Montes das Oliveiras. INDICAÇÃO N. 986/2014 que indica ao
Poder Executivo a necessidade de retirada de entulhos, galhos e lixos depositados na Rua
Orlando de Moraes em frente ao número 410, no Jardim Santa Rita ll. INDICAÇÃO N.
987/2014 que indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulhos, galhos e
lixos depositados na Rua Fioravante Martins em frente ao número 146, no Jardim São
Manoel. INDICAÇÃO N. 988/2014 que indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada
de entulhos, galhos e lixos depositados na Rua Dos Cedros em frente ao número 93, no
Jardim Das Palmeiras. INDICAÇÃO N. 989/2014 que indica ao Poder Executivo a necessidade
de reparos na malha asfáltica da Rua Jacarandás em frente ao número 179, no Jardim Das
Palmeiras. INDICAÇÃO N. 990/2014 que indica ao poder executivo a supressão de um tronco
de árvore localizado na Avenida Carlos Botelho em frente aos números 1717, no Jardim
Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 991/2014 que indica ao poder executivo a supressão de um
tronco de árvore localizado na Rua Anielo Piconi em frente ao número 464, no Parque
Residencial Francisco Lopes Iglesias. INDICAÇÃO N. 992/2014 que indica ao Poder Executivo
a necessidade de retirada de galhos depositados na Rua Rio Branco em frente ao número
1420, no Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 993/2014 que indica ao Poder Executivo a
necessidade de reparos na calçada localizada em frente a Liga Novaodessense de Futebol,
no Jardim São Manoel. Do vereador AVELINO XAVIER ALVES, INDICAÇÃO N. 994/2014 que
indica ao Poder Executivo a necessidade de refazer a sinalização no solo de vagas para
estacionamento para deficientes e idosos na Rua, 1º de Janeiro no centro da Cidade,
próximo ao laboratório Labo Clín, e da farmácia Unimed. INDICAÇÃO N. 1001/2014 que
indica ao Poder Executivo a necessidade de corte e poda de uma árvore situada na Rua
Antônio Constâncio, frente ao número 02, no Jardim do Bela Vista. Do vereador VAGNER
BARILON, INDICAÇÃO N. 1002/2014 que indica ao Poder executivo que, através dos setores
competentes faça a manutenção da malha asfáltica da Rua Augusto Lovatti no Res.
Mathilde Berzin, em toda sua extensão. INDICAÇÃO N. 1003/2014 que indica ao Poder
executivo que, através dos setores competentes faça a manutenção da malha asfáltica da
Rua Constantino Picone no Res. Mathilde Berzin, em toda sua extensão. INDICAÇÃO N.
1004/2014 que indica ao Poder executivo que, através dos setores competentes faça a
manutenção da malha asfáltica da Rua Georgina Toledo Martins no Res. Mathilde Berzin,
em toda sua extensão. INDICAÇÃO N. 1005/2014 que indica ao Poder executivo que, através
dos setores competentes faça a manutenção da malha asfáltica da Rua Jahnis Ozolin, no
Res. Mathilde Berzin, em toda sua extensão. INDICAÇÃO N. 1006/2014 que indica ao Poder
executivo que, através dos setores competentes faça a manutenção da malha asfáltica da
Rua Pastor Alfredo Klava no Res. Mathilde Berzin, em toda sua extensão. INDICAÇÃO N.
1007/2014 que indica ao Poder executivo que, através dos setores competentes faça a
manutenção da malha asfáltica da Rua Rosalina W. Barufaldi, no Residencial Mathilde
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Berzin, em toda sua extensão. INDICAÇÃO N. 1008/2014 que indica ao Prefeito Municipal
que, através dos setores competentes façam a recuperação da malha asfáltica da Rua
Manoel Antonio Vilela, entre as Ruas João Bolzan e Rosalina Whitehead Barufaldi no
Residencial Mathilde Berzin (faixa 01). ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA é
colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por
unanimidade (faixa 02). Após, o presidente anuncia a PAUTA DE REQUERIMENTOS E
MOÇÕES: REQUERIMENTO N. 568/2014 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,
solicita informações do Prefeito Municipal sobre os recursos do Orçamento Estadual
recebidos através de emendas parlamentares em 2011 e 2012. É colocado em discussão, a
vereadora CARLA FURINI DE LUCENA solicita vista da proposição. Por se tratar do terceiro
pedido de vista o mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 03).
REQUERIMENTO N. 608/2014 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita para
fins de fiscalização, cópia dos documentos que especifica (contratos e planilhas)
relacionados ao serviço de transporte coletivo urbano público municipal, prestado pela
empresa Rápido Sumaré Ltda. É colocado em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES
DOS SANTOS solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido
(faixa 04). REQUERIMENTO N. 793/2014 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA,
solicita informações do Prefeito Municipal sobre possível paralisação das obras da
Rodoviária. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
REPROVADO por seis votos contrários e dois votos favoráveis (faixa 05). REQUERIMENTO N.
829/2014 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do
Prefeito Municipal sobre o Conselho Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de
Interesse Social de Nova Odessa. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 06). REQUERIMENTO N. 839/2014 de
autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita para fins de fiscalização,
informações do Prefeito Municipal sobre as árvores retiradas do Jardim Conceição. É
colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita vista da proposição.
Por se tratar do segundo pedido, o mesmo é submetido ao Plenário sendo aprovado (faixa
07). REQUERIMENTO N. 846/2014 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS,
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado à limpeza
ao redor do campo de grama situado na Rua Brasília, no Jardim São Jorge. É colocado em
discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS solicita a retirada e o arquivamento
da proposição. O pedido é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 08).
REQUERIMENTO N. 867/2014 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita
informações do Prefeito Municipal sobre a creche do Jardim Capuava. É colocado em
discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, SEBASTIÃO
GOMES DOS SANTOS e JOSÉ PEREIRA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO
por unanimidade (faixa 09). REQUERIMENTO N. 868/2014 de autoria do vereador ANTONIO
ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre os requerimentos
formulados nos termos da Lei Municipal n. 2.845, de 29 de maio de 2014, que trata do
Pedido de Desligamento Voluntário - PDV. É colocado em discussão, o vereador AVELINO
XAVIER ALVES solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido
(faixa 10). REQUERIMENTO N. 869/2014 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES,
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de manutenção da
iluminação na praça em frente à Rodoviária. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 11). REQUERIMENTO N.
870/2014 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito
Municipal, sobre a implantação de recapeamento asfáltico nas Ruas do Residencial Triunfo.
É colocado em discussão, os vereadores AVELINO XAVIER ALVES e ANTONIO ALVES
TEIXEIRA discursam. O presidente observa que a discussão de proposição com matéria
idêntica a já deliberada na mesma sessão legislativa está prejudicada. A sessão é suspensa
para verificação junto à Procuradoria Jurídica quanto à duplicidade da matéria em relação
aos requerimentos n. 599/2014 e n. 870/2014. Reaberta a sessão, o requerimento é
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 12). REQUERIMENTO N.
871/2014 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Chefe do
Executivo sobre a implantação de Academia da Melhor Idade na área pública localizada
entre as ruas Waldemar Sniker e Rio Branco, no Jardim Santa Rosa. É colocado em
discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES discursa. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 13). REQUERIMENTO N. 872/2014 de autoria do vereador
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Chefe do Executivo e da gerência do
Banco do Brasil sobre a acessibilidade da agência situada na Rua Aristeu Valente. É
colocado em discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES discursa. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 14). REQUERIMENTO N. 873/2014 de
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autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito
Municipal, sobre Mutirão de Limpeza pós-eleição. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 15). REQUERIMENTO N.
874/2014 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do
Prefeito Municipal, sobre a implantação da Consulta Única objetivando a Prevenção da
Saúde da Mulher. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 16). REQUERIMENTO N. 875/2014 de autoria do vereador
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a
existência de uma Unidade Móvel da Saúde em nossa cidade. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 17).
REQUERIMENTO N. 876/2014 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita
informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de envio de projeto de lei dispondo
sobre a obrigatoriedade do exame de oximetria (teste do coraçãozinho) nos recémnascidos. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 18). REQUERIMENTO N. 877/2014 de autoria do vereador
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre estudos
voltados a disponibilização de um playground e mais algumas melhorias para o Clube da
Associação dos Servidores Municipais, conforme especifica. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 19).
REQUERIMENTO N. 878/2014 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita
informações do Prefeito Municipal, sobre a adoção de medidas voltadas à implantação de
decoração/iluminação natalina nas principais vias públicas do Jardim Alvorada, como forma
de incentivo ao comércio local. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 20). REQUERIMENTO N. 879/2014 de
autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a atuação da Guarda Comunitária no comércio da região do Jardim Alvorada no final
do ano. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO
por unanimidade (faixa 21). REQUERIMENTO N. 880/2014 de autoria do vereador SEBASTIÃO
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a possibilidade de
construção de passeio público em toda a extensão da Avenida Carlos Rosenfeld, no Parque
Industrial Recanto. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 22). REQUERIMENTO N. 881/2014 de autoria do vereador
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a
possibilidade da realização de reforma da quadra de futsal do Jardim Marajoara. É colocado
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade
(faixa 23). REQUERIMENTO N. 882/2014 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS, solicita informações do Chefe do Poder Executivo sobre a fiscalização acerca da
limpeza e construção do passeio público na Rua Emydgio Pierozzi, no Bairro Novos
Horizontes. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 24). REQUERIMENTO N. 883/2014 de autoria do vereador
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade
de reparos na ponte que liga os bairros São Jorge e Jardim Nossa Senhora de Fátima, pelas
razões que especifica. A discussão e votação da proposição restaram prejudicadas, ante a
ausência do autor no Plenário (faixa 25). MOÇÃO N. 408/2014 de autoria do vereador
AVELINO XAVIER ALVES, aplausos à empresa OX-PHOTO Agência de Imagens e Escola de
Fotografia, em razão da segunda edição do concurso cultural "Fotografe Nova Odessa". É
colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por
unanimidade (faixa 26). MOÇÃO N. 409/2014 de autoria do vereador AVELINO XAVIER
ALVES, congratulações com a Guarda Civil Municipal, em razão do "Dia do Guarda
Municipal", comemorado no último dia 10 de outubro. É colocada em discussão, não
havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 27). MOÇÃO N.
410/2014 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos aos organizadores da
27ª Festa das Nações. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação,
sendo APROVADA por unanimidade (faixa 28). MOÇÃO N. 411/2014 de autoria do vereador
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, apelo ao Deputado Estadual Cauê Macris e ao Deputado
Federal Vanderlei Macris, postulando a adoção das medidas voltadas à disponibilização de
uma Unidade Móvel de Saúde para o Programa de Atenção à Saúde da Mulher. É colocada
em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade
(faixa 29). MOÇÃO N. 412/2014 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS,
aplausos às onze entidades beneficentes que participaram da 27ª Festa das Nações de
Nova Odessa. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo
APROVADA por unanimidade (faixa 30). Na sequência, os vereadores ANTONIO ALVES
TEIXEIRA (faixa 31), JOSÉ PEREIRA (faixa 32), CARLA FURINI DE LUCENA (faixa 33), CLÁUDIO
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JOSÉ SCHOODER (faixa 34), SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS (faixa 35), VAGNER BARILON
(faixa 36) utilizam a Tribuna Livre. Após o intervalo regimental, o presidente anuncia a
ORDEM DO DIA – 01 – REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – PROJETO DE LEI N. 112/2014 DE
AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE ISENTA DO PAGAMENTO DA TARIFA DE COLETA E
AFASTAMENTO DE ESGOTO AS ENTIDADES SOCIAIS QUE ESPECIFICA. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa
37). 02 – PROJETO DE LEI N. 02/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, QUE
REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº 2.619, DE 10 DE JULHO DE 2012. É colocado em discussão, o
vereador JOSÉ PEREIRA discursa e solicita a retirada da proposição. O pedido de retirada é
submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 38). 03 – PROJETO DE LEI N. 33/2014 DE
AUTORIA DO VEREADOR CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, DISPÕE SOBRE RESERVA DE
VAGAS PARA O PRIMEIRO EMPREGO NAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE
INCENTIVO FISCAL VIGENTES NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 39). 04 – PROJETO DE LEI N. 83/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR CELSO
GOMES DOS REIS APRÍGIO, TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO DE CARTAZ, NO INTERIOR DAS
SALAS DE AULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INFORMANDO SOBRE O DISQUE DIREITOS
HUMANOS, OU DISQUE 100. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação,
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 40). 05 – PROJETO DE LEI N. 86/2014 DE AUTORIA
DO VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE
PUBLICAÇÃO, VIA INTERNET, DE INFORMAÇÕES SOBRE OS PLANTÕES MÉDICOS. É colocado
em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita a leitura na íntegra da
justificativa do projeto, sendo o pedido atendido. Os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA,
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e JOSÉ PEREIRA discursam. É colocado em votação, sendo
REPROVADO por seis votos contrários e dois votos favoráveis. O vereador ANTONIO ALVES
TEIXEIRA solicita seja nominado os vereadores que votaram de forma contrária ao projeto,
sendo o pedido atendido pelo presidente (vereadores AVELINO XAVIER ALVES, CARLA
FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES
DOS SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) (faixa 41). 06 – PROJETO DE LEI N.
87/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, ALTERA A REDAÇÃO DA
EMENTA E DO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL N. 2836, DE 21 DE MAIO DE 2014. É colocado em
discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER se manifesta. É colocado em votação,
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 42). 07 – PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N.
05/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, DISPÕE SOBRE AS
CONDUTAS VEDADAS EM DIAS DE ELEIÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. O presidente informa
que a apreciação da proposição restou prejudicada, ante a ausência do autor no Plenário
(faixa 43). 08 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO
A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 58/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, QUE PROÍBE A REALIZAÇÃO DE RODEIOS, TOURADAS, VAQUEJADAS, FARRAS DO
BOI E EVENTOS SIMILARES NESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. É colocado em
discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita a leitura na íntegra do seu voto em
separado, sendo o pedido atendido. O vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita a
reprodução de um vídeo sobre o assunto. A sessão é suspensa para análise do pedido.
Reaberta a sessão, o presidente informa que o conteúdo do vídeo será analisado pela
Procuradoria Jurídica e solicita vista da proposição. Por se tratar do quarto pedido de vista,
o mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 44). Na sequência, o vereador
ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 45) utiliza a Tribuna Livre para Explicação Pessoal. Após, o
presidente informa que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 29 de outubro de
2014. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a sessão (faixa 46). Para constar,
lavrou-se a presente ata.
------------------------------------ / ------------------------------------ /-----------------------------------1ª Secretária
Presidente
2º Secretário
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PARECER PRÉVIO DO CORREGEDOR VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA EM VIRTUDE DA
REPRESENTAÇÃO POR MEIO DA QUAL O VEREADOR AVELINO XAVIER ALVES POSTULA A
INSTITUIÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR PARA APURAR A CONDUTA DO VEREADOR CLÁUDIO
JOSÉ SCHOODER DURANTE O ÚLTIMO DIA 04 DE ABRIL.

Parecer retirado da sessão ordinária do dia 13 de outubro de 2014, pelo primeiro
pedido de vistas feito pelo vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, restituído sem
manifestação.
Processo de Votação: Nominal - Quórum de votação: Maioria Absoluta
Proc. n. 212/2014
Representante: AVELINO XAVIER ALVES - Representado: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
Da Corregedoria
À Mesa Diretora

Trata-se de representação por meio da qual o vereador Avelino Xavier Alves postula a
instituição de processo disciplinar para apurar a conduta do vereador Cláudio José Schooder
durante o último dia 04 de abril. Na ocasião, sobredito vereador teria acompanhado
carreata organizada, em tese, em prol do movimento grevista dos funcionários públicos da
Prefeitura Municipal de Nova Odessa.
A representação está instruída com matérias jornalísticas publicadas em diversos
veículos de comunicação e com vídeo com aproximadamente cinco minutos de duração
obtido por equipamento de segurança existente na casa do Prefeito Municipal de Nova
Odessa, no qual é possível observar vários veículos estacionando defronte à sobredita
residência. Após proferirem palavras ofensivas, uma pessoa retira alguns sacos de lixo de
uma lixeira próxima e os deposita defronte à porta de entrada da residência do Chefe do
Executivo, cujo comportamento é reproduzido por várias outras pessoas que ali se
encontravam.
No final do vídeo é possível observar o veículo do vereador Cláudio José Schooder, que
acompanhava a carreata e só deixou o local após o término dos atos supostamente
atentatórios à honra do Prefeito Municipal e de sua família.
Transcrevo, a seguir, excertos da representação que descrevem a participação do
Vereador Representado no referido episódio:
a) “(...) Dito vídeo, senhor Presidente, conta com aproximados cinco minutos de

duração, e, observa-se que após o degradante ato, as pessoas que lá se encontravam
retornaram a seus veículos e deixaram o local, sendo que, ao final do vídeo, se observa o
veículo do vereador Cláudio José Schooder, que acompanhava a carreata e só deixou o local
após o término dos atos atentatórios à honra do Prefeito Bill e de sua família” . (fl. 03)
b) “(...) Como se não bastasse, percebe-se pelas imagens que menores impúberes,
possivelmente filhos dos participantes do ato ilícito praticado, acabaram por presenciar a
situação vexatória imposta ao Prefeito Municipal. E o que é pior, o vereador Cláudio José
Schooder observou o ato, bem como a participação das crianças e nada fez para impedir,
caracterizando verdadeira omissão (...)”. (fl.03)
c) “(...) Ciente da gravidade dos atos e de sua participação do mesmo, o vereador
Cláudio José Schooder enviou ao senhor Prefeito Municipal uma mensagem por celular com o
seguinte conteúdo:
“Ola (sic) bill eu queria pedir desculpa para vc (sic) e a andreia e seus filhos. Estou me
sentindo muito mal nao (sic) como politico e sim como pessoa eu nao (sic) sabia que
alguem (sic) da carreata ia fazer isso na frente da sua casa eu tambem (sic) tenho
uma filha e sei o que vc (sic) sentiu e sua família eu não (sic) compartilho do que
aconteceu mesmo estando junto na carreata. Não (sic) da para voltar atras (sic) de
alguma coisa que a gente faz, dentro de mim estou me sentindo muito mal agora e
assumir e assumir o erro e pedir desculpas leitinho.” (fl.03)
d) “(...) Ainda em relação a tal conduta, o vereador Cláudio José Schooder, na sessão
desta Câmara Municipal do dia 14/04/14 fez uso da palavra, onde, publicamente pediu
desculpas pelos atos ocorridos na carreata (...)”. (fl.03)
Consoante o narrado na representação, o Vereador Avelino Xavier Alves - ora
Representante - entende que “a postura e a conduta do vereador Cláudio José Schooder é
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passível de punição, uma vez que destoa por completo do decoro parlamentar e dos
princípios éticos que devem nortear os trabalhos dos vereadores desta Câmara, expondo a
própria imagem e crédito da Casa perante a população, haja vista que o fato ganhou
repercussão regional, conforme atestam as cópias das reportagens jornalísticas anexas
(...)”. (fl. 04)

Assevera, ainda, que a inviolabilidade constitucional não alcança atos físicos
realizados, mormente a participação em atos supostamente criminosos praticados em
detrimento do líder do Poder Executivo Municipal, bem como contra seus familiares.
Posiciona-se no sentido de que o Vereador Cláudio José Schooder teria ignorado a
vedação prevista pelo artigo 2321 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como pelo
artigo 172 da Portaria n. 01/2014 expedida pela Vara da Infância e Juventude da Comarca
de Nova Odessa.
Aduz não ser tolerável o comportamento adotado pelo vereador durante a carreata,
pois ao perceber o que se passava, deveria deixar o local. Contudo, o Vereador
Representado apenas teria se retirado o local “após o término das hostilidades”.
Narra, ainda, não ser admissível que o mesmo simplesmente ignore a presença dos
menores, ao permanecer inerte diante do ilícito que se concretizava.
Afirma que a permanência do vereador no local dos fatos e o testemunho quanto ao
desenrolar das condutas criminosas ali ocorridas, atentariam contra a dignidade desta Casa
de Leis, eis que, “como legislador atuante e no exercício do mandato, deveria ser o primeiro

a denunciar os presentes à autoridade policial ou, solicitar o apoio da polícia militar ou da
guarda civil municipal para debelarem e/ou prenderem os autores do fato”.

É o relato do essencial.
Segundo definição dada por Alicir Aparecida Marconato, no artigo “Ética e Decoro
Parlamentar”3, “(...) O decoro parlamentar traduz-se pelo “agir com respeito” por parte

daqueles que, investidos no mandato eletivo, representem a vontade popular de forma
decente e condigna, honrando o voto que receberam e orientando sua conduta (pública e
pessoal) no sentido da retidão da moral e, principalmente, do respeito à Casa Legislativa a
que pertença”.
Para MIGUEL REALE4 “Decoro é a palavra que, consoante raiz latina, significa
conveniência, tanto em relação a si (no que toca ao comportamento próprio), como em
relação aos outros; equivale, pois, a ter e manter correção, respeito e dignidade na forma dos
atos, de conformidade e à altura de seus status e de suas circunstâncias, o que implica linha
de adequação e de honestidade...”.
Verifica-se, de forma clara, que a postura do representado contrariou os princípios
éticos e as regras básicas de decoro que devem nortear a conduta daqueles que estejam no
exercício do cargo de vereador.
Diante do exposto, entendo que a representação deva ser ADMITIDA.
É o parecer que submeto ao crivo dessa Mesa Diretora para que seja levado à
apreciação plenária numa das três (3) sessões subsequentes àquela em que for recebido no
protocolo, observando-se o quórum de maioria absoluta (art. 7º, § 2º do Código de Ética).
Nova Odessa, 22 de setembro de 2014.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
Corregedor

1

Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a
constrangimento: Pena - detenção de seis meses a dois anos.
2

Artigo 17. É proibida a participação e a presença de criança em manifestações públicas como ato
de protestos, passeatas e similares, salvo procissões, romarias e caminhadas paras fins ecológicos,
esportivos e religiosos, etc.
3
Manual do Vereador da Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM – 2ª Edição, pág. 74.
4
Manual do Vereador da Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM – 2ª Edição, pág. 74.
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REQUERIMENTO N. 471/2014

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Assunto: Convoca o Diretor de Suprimentos e a
nutricionista da Prefeitura Municipal para prestar
informações sobre a observância, pelo Município, do art.
14 da Lei Federal n. 11.947/09, no que tange à aquisição
de merenda escolar com recursos oriundos do FNDE –
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Determina o art. 14 da Lei Federal n. 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe
sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos
alunos da educação básica e dá outras providências, que:

Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE,
no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de
suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades
tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.
§ 1o A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o
procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no
mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e os
alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que
regulamentam a matéria.
§ 2o A observância do percentual previsto no caput será disciplinada pelo FNDE e
poderá ser dispensada quando presente uma das seguintes circunstâncias:
I - impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente;
II - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios;
III - condições higiênico-sanitárias inadequadas.
Em face do exposto, com fulcro nas disposições contidas no art. 16, X, da Lei Orgânica
do Município, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental e após ouvido o Plenário,
que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, solicitando se digne
convocar o Diretor de Suprimentos, Dr. Júlio César Camargo, e a nutricionista, Sra. Juliana
Pissaia, para prestar informações sobre a observância, pelo Município, do art. 14 da Lei
Federal n. 11.947/09, no que tange à aquisição de merenda escolar com recursos oriundos
do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no próximo dia 30 de junho,
às 18h, nesta Casa de Leis.
Requeiro, ainda, seja encaminhado ofício as autoridades abaixo especificadas,
convidando-as a participar do debate em questão.
a) Diretora do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, Sra. Renata Helena Branco
Arnandes;
b) Presidente do Conselho de Alimentação Escolar;
c) Presidente da Cooperativa Cooperacra, Sr. Venceslau Donizete de Souza (Rua Atlas,
436, Jardim Alvorada, Americana);
d) Engenheiro Agrônomo Gerson Luis Bitencourt (Rua Regente Feijó, 1483, Centro,
Campinas, CEP 13013-052);
e) Sr. Paulo Brancher (Rua Regente Feijó, 1483, Centro, Campinas, CEP 13013-052).
Nova Odessa, 20 de maio de 2014.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 633/2014
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a implantação de uma UPA 24 horas (Unidade de Pronto
Atendimento) em Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Conforme a nota da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal intitulada “Nova
Odessa terá UPA 24 horas”, a Secretaria de Saúde anunciou, na semana do dia 4 de
outubro de 2013, a implantação de uma UPA no Jardim Santa Rita I, na esquina das ruas
Cyro Barufaldi e João Severino da Silva.
Foi informado, ainda, que a unidade teria investimentos de R$ 2,2 milhões em
recursos do governo federal, sendo certo que a Prefeitura já havia recebido a primeira
parcela, correspondente a 10% do valor total, e tinha nove meses para fazer o projeto
executivo e preparar a licitação da obra.
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 implantação da referida unidade em nossa cidade,
especialmente no tocante a data prevista para o início das obras.
Nova Odessa, 31 de julho de 2014.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
*******************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 883/2014
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de reparos na ponte que liga os bairros
São Jorge e Jardim Nossa Senhora de Fátima, pelas razões
que especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que estão preocupados quanto à
situação da cabeceira da ponte que liga os bairros São Jorge e Jardim Nossa Senhora de
Fátima.
Todos que passam pela ponte percebem que sua cabeceira está cedendo e existe
um degrau na pista, podendo ocasionar sérios acidentes com os veículos que trafegam
naquele local.
O problema foi tratado em novembro de 2013, através do requerimento n.
1079/2013 de autoria do vereador subscritor. Após essa data, a referida ponte passou por
manutenção. Todavia, as rachaduras e demais problemas envolvendo a cabeceira não
foram sanados até a presente data.
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 reparos na cabeceira da ponte que liga os
bairros São Jorge e Jardim Nossa Senhora de Fátima.
Nova Odessa, 16 de outubro de 2014.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 884/2014
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo e do
Instituto Ciências da Vida – ICV sobre a contratação de
assistente social para atuar no Hospital Municipal.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Considerando que atualmente o Hospital Municipal possui apenas uma assistente
social em atividade.
Considerando, ainda, que apenas essa profissional não é suficiente para atender a
toda a demanda existente, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido
o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo e ao ICV,
postulando informações sobre a possibilidade de contratação de mais profissionais para
atuar na rede municipal de Saúde.
Nova Odessa, 15 de outubro de 2014.
AVELINO XAVIER ALVES
*******************************************************************************************

REQUERIMENTO Nº 885/2014
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
estudos voltados a criação de disque nascentes, conforme
especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Nos últimos dias 16 e 17 deste mês, tivemos uma importante iniciativa em
nossa cidade, aulas teóricas e práticas sobre como recuperar e preservar recursos hídricos.
Foram realizados trabalhos de recuperação de algumas nascentes e o
trabalho irá continuar através da CODEN. Contudo, durante os treinamentos práticos, os
envolvidos perceberam que ainda existem nascentes que não são conhecidas pela CODEN,
o que impossibilita os trabalhos de limpeza e manutenção das mesmas.
A sugestão seria de criar uma comunicação direta com uma central e fazer a
divulgação nas mais diversas frentes em nosso município, como Escolas, órgãos públicos e
privados, ônibus e mais aqueles que julgar necessários.
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 estudos voltados a criação do DISQUE NASCENTES em nosso
município.
Nova Odessa, 22 de outubro de 2014.

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
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REQUERIMENTO N. 886/2014
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo
sobre a possibilidade de implantação de playground
na Praça José Gazzetta.
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, postulando informações sobre a existência de projeto voltado à
implantação de playground na Praça José Gazzetta.
Nova Odessa, 16 de outubro de 2014.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
*******************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 887/2014
Assunto: Solicita cópia dos contratos firmados com a
empresa Equiele Roberta de Sousa ME (convite e dispensa
de licitação).
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
contratos firmados com a empresa Equiele Roberta de Sousa ME (convite e dispensa de
licitação).
Nova Odessa, 20 de outubro de 2014.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 888/2014
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e da
ALL sobre a existência de estudo voltado a elevar a linha
férrea nos trechos onde estão as pontes, pelas razões que
especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
A ALL (América Latina Logística) está realizando obras de duplicação da linha férrea
de Campinas até Itirapina, que abrange as cidades de Americana, Sumaré, Hortolândia,
Nova Odessa e Indaiatuba.
Por outro lado, é elevado o número de caminhões que ficam presos nas pontes
situadas sob a referida linha férrea em nossa cidade. Nesse sentido, acredito que o
problema poderia ser minimizado se as pontes fossem elevadas/ampliadas, para que os
veículos de grande porte pudessem transitar livremente pelos referidos locais.
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 ALL,
postulando informações sobre a existência de estudo voltado a ampliar as pontes ou elevar
a linha férrea nesses pontos, de forma que os caminhões possam transitar livremente pelos
referidos locais.
Nova Odessa, 17 de outubro de 2014.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
*******************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 889/2014
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre o policiamento da 27ª Festa das Nações.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O brilho da 27ª Festa das Nações de Nova Odessa foi ofuscado pelas lamentáveis
cenas de violência ocorridas durante os três dias do evento.
A falta de policiamento no local ocasionou o consumo de álcool e drogas por
adolescentes, arrastões, assaltos e vários atos de vandalismo.
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 o policiamento realizado durante a 27ª Festa das Nações,
especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Quantos guardas municipais e policiais militares atuaram em cada dia do
evento?
b) Considerando que o público rotativo foi de aproximadamente R$ 85 mil pessoas,
qual o número de agentes necessários para realizar a segurança do local?
c) Quais as medidas e estratégias que serão adotadas na próxima edição da festa
para coibir eventos dessa natureza e restituir o caráter familiar do evento?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 16 de outubro de 2014.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 890/2014
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
os exames de colonoscopia realizados na rede municipal
de Saúde.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Na primeira quinzena de outubro do corrente ano, o vereador subscritor foi
procurado por um munícipe que apresentou reclamação sobre a demora na realização de
exames de colonoscopia na rede municipal de Saúde.
O paciente alegou que desde agosto de 2013 os referidos exames não são
realizados em Nova Odessa. Informou, ainda, que entregou o seu pedido ao Hospital
Municipal em janeiro do corrente ano, sendo que até agora o exame não havia sido
realizado. Por último, aduziu que procurou a Ouvidoria do Hospital, que lhe informou que
não havia previsão para a realização do referido exame e que um mutirão só seria realizado
em 2016.
O relato do paciente destoa das informações prestadas pelo Secretário de Saúde,
durante a última audiência pública realizada em 30 de setembro p.passado nesta Casa
Legislativa. Na oportunidade, foi informado que nos meses de maio, junho, julho e agosto
de 2014, relativos ao 2º quadrimestre, foram realizados 22 (vinte e dois) exames de
colonoscopia no Hospital Municipal.
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 os exames de colonoscopia realizados na rede municipal de
Saúde, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) A demanda por exames dessa natureza é plenamente atendida?
b) Existe lista de espera? Qual o tempo de espera e quantos pacientes aguardam
pelo referido exame?
c) Existem pacientes que aguardam, desde agosto de 2013, pelo referido
atendimento?
d) Por que o paciente que entregou o seu pedido em janeiro do corrente ano não
foi atendido até a presente data?
e) Existe mutirão previsto para o exame em questão? Qual a data prevista?
f) Quais medidas serão adotadas pela administração municipal para equacionar o
problema?
g) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 17 de outubro de 2014.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 891/2014
Assunto: Solicita informações da empresa Telefônica/Vivo
sobre a troca de um poste caído entre a rotatória da Estrada
Rodolfo Kivitz e as Chácaras do Guarapari.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que relataram a necessidade da
troca de um poste quebrado e caído devido a um acidente, localizado entre a rotatória da
estrada Rodolfo Kivitz e as Chácaras do Guarapari.
A troca do poste se faz necessária para garantir a segurança dos munícipes.
Em face do exposto, 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 substituição do poste em questão.
Nova Odessa, 22 de Outubro de 2014.
AVELINO XAVIER ALVES

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

REQUERIMENTO N. 892/2014
Assunto: Solicita informações do DER sobre a arborização
da Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, em toda a sua
extensão.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Considerando que a Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg não possui nenhuma árvore
em seu canteiro central, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Departamento de Estrada de
Rodagem – DER, postulando informações sobre a possibilidade de arborização da referida
rodovia.
Nova Odessa, 22 de outubro de 2014.
AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 893/2014
Assunto: Solicita informações da EMTU sobre o transporte
intermunicipal adaptado para pessoas com deficiência no
Corredor Metropolitano.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação das pessoas com deficiência e familiares, REQUEIRO
aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício à EMTU, postulando se digne prestar informações sobre as
medidas que poderão ser adotadas para que todos os ônibus que trafeguem pelo Corredor
Metropolitano sejam adaptados para pessoas com deficiência.
Nova Odessa, 17 de outubro de 2014.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
*******************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 894/2014
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
a reativação do semáforo no cruzamento da Avenida João
Pessoa com a Rua XV de Novembro, no Centro.
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 se digne prestar informações sobre a reativação do
semáforo no cruzamento da Avenida João Pessoa com a Rua XV de Novembro, no Centro.
Nova Odessa, 20 de Outubro de 2014.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 895/2014
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a aquisição de uma ambulância adaptada para pessoas
com deficiência no Hospital Municipal.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Em atendimento à solicitação dos munícipes e entidades do município, 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 aquisição de uma ambulância adaptada para o transporte de pessoas com
deficiência, para facilitar a locomoção dos pacientes.
Segundo relato de familiares hoje é muito difícil levar um paciente para outra
cidade para consulta, porque não tem como levar a cadeira de rodas e várias mães levam
as crianças no colo, sendo que com pacientes adultos o transporte é muito mais difícil.
Nova Odessa, 21 de outubro de 2014.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
*******************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 896/2014
Assunto: Solicita informações da Coden sobre a
possibilidade de realizar reparos imediatos na malha
asfáltica logo após o término dos serviços de manutenção
da rede de água e esgoto, pelas razões que especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que relataram a grande
necessidade da Coden, quando for fazer a manutenção na rede de água e esgoto, que
fizesse a manutenção, o mais rápido possível, da malha asfáltica.
Hoje o reparo do asfalto é muito demorado e traz grandes prejuízos à população,
uma vez que a poeira provoca doenças respiratórias e os buracos danificam os veículos.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício a Coden, postulando informações sobre a
possibilidade de realizar reparos imediatos na malha asfáltica logo após o término dos
serviços de manutenção da rede de água e esgoto.
Nova Odessa, 20 de outubro de 2014.

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 897/2014
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a existência de estudos voltados a implantação de um
Campo de Areia no Jardim Campos Verdes.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O bairro Jardim Campos Verdes é relativamente novo em nossa cidade e por este
motivo não existem meio de entretenimento para as famílias que residem neste local. Em
conversa com alguns moradores, nos foi solicitado a busca de informações sobre ações do
poder público neste sentido no referido bairro.
Um campo de areia no referido bairro poderá contar com modalidades como,
futebol, vôlei entre outras e além de atender a população deste bairro, ainda poderá ser
utilizado por moradores do São Manoel, Santa Rita II, Jequitibás entre outros.
Entendo que uma área como esta, poderá atender diversas faixas etárias e trazer
um momento de lazer e entretenimento para os munícipes daquela região.
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 implantação do referido Campo de Areia.
Nova Odessa, 23 de outubro de 2014
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
*******************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 989/2014
Assunto: Solicita informações do Chefe do Poder Executivo
sobre a existência de estudos voltados à ampliação no
horário de atendimento para 24 horas da UBS Jardim São
Jorge.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Sabemos que a referida UBS, tem hoje, uma elevada concentração populacional
nos bairros que a circundam.
Devido à distância dos bairros aos quais são atendidos pela UBS Jardim São Jorge,
visando o melhor e pronto atendimento a população (em alguns casos podendo até mesmo
salvar vidas com um atendimento mais rápido), além de facilitar a triagem com pacientes e
logística com ambulâncias, alguns munícipes procuram o vereador subscritor solicitando
informações sobre a possibilidade da implantação de atendimento 24 horas na referida
UBS.
Os atendimentos após o horário normal de funcionamento, poderiam se destinar
exclusivamente aos casos citados acima, como pronto socorro, triagem e encaminhamento
ao hospital conforme necessidade. Com isso, desafogando o pronto socorro do hospital e
atendendo com mais eficácia e velocidade os munícipes desta região.
Diante 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 matéria.
Nova Odessa, 23 de outubro de 2014.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
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REQUERIMENTO N. 899/2014
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a existência de estudo voltados a implantação de uma
ACADEMIA AO AR LIVRE no bairro Jardim Bela Vista.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O bairro supramencionado ainda não conta com áreas de lazer e entretenimento
para atender aos moradores desta região.
Trata-se de um bairro muito populoso e em conversa com os moradores podemos
verificar o anseio em contar com uma área deste tipo naquela região. Um local sugerido
para implantação da referida academia é na esquina com as ruas André Carlos Leekning
com a Rua João Bassora.
O referido local, precisa ainda ser revitalizado, ter alongamento de suas calçadas e
melhorar a acessibilidade.
Entendo que uma área como esta, poderá atender diversas faixas etárias e trazer
um momento de lazer e entretenimento para os munícipes daquela região.
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 à implantação de Academia ao Ar Livre no local
supramencionado.
Nova Odessa, 23 de outubro de 2014.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
*******************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 900/2014
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a existência e estudos voltados à aquisição de Base Móvel
(Veículo tipo Van adaptada para apoio em segurança),
para serem utilizadas pela Guarda Municipal de nosso
município.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em conversa com munícipes e comerciantes de nossa cidade, o Vereador
subscritor é constantemente questionado sobre questões de segurança.
Em cidades vizinhas, são feitos patrulhamentos com auxílio de Bases Móveis, que
fazem monitoramento e reforço para viaturas menores.
As referidas Bases, poderão se deslocar até regiões mais afastadas para ampliar as
ações da Guarda Municipal nestas áreas, podendo atuar de forma mais efetiva junto a
população.
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 estudos voltados a aquisição de Base Móvel
(Veículo tipo Van adaptada para apoio em segurança), para a Guarda Municipal de nosso
município.
Nova Odessa, 23 de outubro de 2014
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
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REQUERIMENTO N. 901/2014

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a conclusão dos estudos para Implantação de um
Programa

de

enfrentamento

a

Drogas

em

nosso

munícipio.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Sabemos que na maioria dos eventos onde acontecem grande aglomeração de
pessoas o uso e abuso de álcool torna-se mais evidente. O artigo 205 da Constituição
Federal diz: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Dentro

deste princípio

acredito

que devemos sempre que possível levar

informações educativas para que as pessoas tomem conhecimento do fato e assim possam
fazer as suas escolhas de maneira consciente.
Em 2013 tive o requerimento 912/2013 aprovado onde eu solicitava informações
sobre estudos voltados à inserção de mensagens educativas sobre o uso de drogas e
entorpecentes em eventos culturais destinados ao público em geral. No último evento
realizado em frente ao Paço Municipal foi constatado pelas autoridades competentes o
grande consumo de álcool e drogas entre os jovens e adolescentes, desta forma desejo
saber se o estudo já foi concluindo, considerando que em resposta ao requerimento acima
mencionando fui informado através do processo 009820/2013 de 11/11/2013 que a
administração estudaria acerca da sugestão acima sugerida
Em face do exposto, tendo em vista a relevância de que se reveste a matéria,
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 a
conclusão

dos

estudos

voltados

a

implantação

de

um

Programa

Municipal

de

Enfrentamento as Drogas.
Nova Odessa, 23 de Outubro de 2014.

CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
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REQUERIMENTO N. 902/2014

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal,
sobre o envio de um projeto a esta casa de leis criando
o Programa Professor Nota 10.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

O professor é um parceiro de visão e experiência na construção do conhecimento,
assumindo o seu papel de promotor, orientador, mediador, motivador e gestor da
aprendizagem,

deve

ser

fonte

de

motivação

para

o

aluno. Como

promotor

da

aprendizagem, facilita o acesso aos dados e informações, ao conhecimento acumulado pela
sociedade, orientando, executando e avaliando eventos, experiências e projetos, para que
ocorra a construção do conhecimento. (Portal educar para crescer).
Acredito que continuamente temos que estimular, reconhecer e premiar os
educadores que trabalham diariamente com nossas crianças, levando o saber e a
descoberta de novos caminhos e horizontes.
A sugestão é que cada educador interessado em participar do prêmio apresente
um trabalho que será desenvolvido e classe e que de alguma forma amplie o conteúdo
teórico/prático. A minha proposta é que os professores apresentem o trabalho a ser
premiado, registre passo a passo a evolução e uma equipe de profissionais da área faça a
escolha dos melhores trabalhos, premiando 05 primeiros colocados.
Outra sugestão é que esta premiação ocorra no mês de outubro, considerando que
o dia 15 é o dia do professor.
Em face do exposto e na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne prestar informações
sobre o envio do projeto acima mencionado.
Nova Odessa, 21 de Outubro de 2014.

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO
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REQUERIMENTO N. 903/2014
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
manutenção do parque infantil situado nas proximidades
da Igreja Nossa Senhora das Dores.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Considerando que a Administração Municipal pretende deflagrar processo de
licitação para a contratação de empresa para a manutenção dos parques infantis, conforme
informação contida no Ofício CAM n. 484/2014, datado de 7 de julho de 2014, relacionado
ao requerimento n. 552/2014, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre a possibilidade de manutenção do parque infantil situado nas
proximidades da Igreja Nossa Senhora das Dores, uma vez que os brinquedos do referido
local estão danificados.
Nova Odessa, 23 de outubro de 2014.
AVELINO XAVIER ALVES
*******************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 904/2014
Assunto: Solicita 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).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em maio do corrente ano o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n.
445/2014, através do qual 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, o Chefe do Executivo informou que a
Administração oficiaria a concessionária da ferrovia a se manifestar acerca da manutenção
e limpeza da área. A resposta está datada de 29 de maio de 2014 (Ofício CAM n. 387/2014).
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 à ALL – América Latina Logística e ao Prefeito
Municipal, postulando informações sobre os avanços obtidos em relação à referida
solicitação, especialmente no tocante a data prevista para a execução dos serviços
pleiteados.
Nova Odessa, 23 de outubro de 2014.
AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 905/2014
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de envio de projeto de lei instituindo no
âmbito do Município o Programa “Vale Água”.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Tomamos conhecimento de que em 2009 tramitou na Câmara Municipal de
Sorocaba projeto de lei que pretendia instituir o “Programa Vale Água”, contendo o
seguinte teor:

“Art. 1º - Fica instituído o Programa Vale-Água, a ser implementado pelo Serviço
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sorocaba, mediante a concessão de bônus de
descontos nas contas geradas pelo consumo de água em troca de materiais recicláveis.
Art. 2º - Os interessados nos bônus deverão encaminhar os materiais recicláveis aos
postos de recebimento instalados pelo SAAE, para pesagem e emissão de comprovante do
valor apurado, que será deduzido da próxima conta de água emitida.
§ 1º - Em ato próprio, o SAAE estabelecerá quais os materiais recicláveis serão
incluídos no Programa Vale Água e os preços para sua conversão em bônus de desconto.
§ 2º - O bônus tanto poderá ser utilizado como desconto para o pagamento da conta
mensal de água como para a quitação de débitos pendentes com o SAAE.
§ 3º - Sendo o valor apurado na troca de materiais recicláveis por bônus superior ao
da conta de água a ser emitida, o remanescente ficará como crédito para dedução na conta
seguinte.
§ 4º - Para a concessão dos bônus, os interessados devem apresentar conta de
consumo de água e documentos comprovando serem os responsáveis por seu pagamento.
§ 5º - O bônus somente será concedido aos consumidores da categoria de tarifa
residencial cuja conta de água apresentada e as três últimas tenham registrado o consumo
mínimo de 10m³ (dez metros cúbicos) por mês.
Art. 3º Para a execução do Programa Vale Água fica o Serviço Autônomo de Água e
Esgoto (SAAE) de Sorocaba autorizado a firmar convênios com órgãos legalmente
constituídos que se dedicam à coleta e comercialização de materiais recicláveis.
Art. 4º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotação
orçamentária própria.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Em síntese, a proposta tem a finalidade de transformar em economia o que é
apenas lixo e sinônimo de poluição ambiental, beneficiando centenas de família do
município, na medida em que elas poderão trocar materiais recicláveis por desconto em
suas contas de água.
Referida proposição foi arquivada, após votação do parecer lançado pela Comissão
de Justiça. Isso porque, embora seja louvável, no tocante ao mérito, o processo legislativo
deve ser deflagrado por iniciativa do Chefe do Executivo, sob pena de violação do princípio
da separação entre os poderes.
Ante ao exposto, considerando-se o elevado interesse público de que se reveste a
matéria, 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 a possibilidade de envio de projeto de lei instituindo no âmbito do Município o
Programa “Vale Água”.
Nova Odessa, 23 de outubro de 2014.

CARLA FURINI DE LUCENA
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REQUERIMENTO N. 906/2014
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
sobre a existência de projeto voltado à implantação de
uma unidade da Polícia Militar no Monte das Oliveiras.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Considerando que o Monte das Oliveiras foi uma das regiões da cidade que mais
cresceu nos últimos anos.
Considerando, ainda, que o bairro receberá o maior projeto habitacional da cidade
(Residencial das Árvores com 720 apartamentos).
Considerando, por último, que os moradores daquela região anseiam por mais
segurança, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo, postulando informações sobre a existência de projeto
voltado à implantação de uma unidade da Polícia Militar no referido bairro.
Nova Odessa, 23 de outubro de 2014.
CARLA FURINI DE LUCENA
*******************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 907/2014
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a reforma e pintura da EMEF Paulo Azenha, na Vila
Azenha.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Tendo em vista a necessidade de reforma da EMEF Paulo Azenha,
especialmente em relação à manutenção das luzes externas, cozinha, restaurante, escada,
pátio, pintura externa e zeladoria, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre a data prevista para o início das obras de reforma na referida
unidade escolar.
Nova Odessa, 23 de Outubro de 2014.

AVELINO XAVIER ALVES
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MOÇÃO N. 414/2014
Assunto: Aplausos ao músico Humberto Ramos Teixeira –
Hurate Vencedor, pelas apresentações realizadas na Itália
e nos Estados Unidos da América.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao músico
Humberto Ramos Teixeira, pelas apresentações realizadas na Itália e nos Estados Unidos da
América.
No período de 8 de agosto a 21 de setembro do corrente ano, ele excursionou pelo
sobredito país europeu. Já nos dias 26, 27 e 28 de setembro, o congratulado se apresentou
no Brazilian Day Festival realizado em Atlanta, nos Estados Unidos.
Bacharel em Música Erudita, na Modalidade Instrumento Percussão, pela UNICAMP,
o congratulado é aluno do programa de Pós-Graduação em Artes e graduando do Curso de
Licenciatura em Música, pela mesma instituição.
O talento e o sucesso deste novaodessense merecem o devido reconhecimento por
parte desta Câmara Municipal.
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, 15 de outubro de 2014.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
*******************************************************************************************

MOÇÃO N. 419/2014
Assunto: Aplausos à primeira dama e presidente do Fundo
Social de Solidariedade, pela 2ª Caminhada de Prevenção
ao Câncer de Mama – Outubro Rosa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, dirigida à presidente do Fundo Social de Solidariedade de
Nova Odessa, a primeira dama Sra. Andrea Souza, pela 2ª Caminhada de Prevenção ao
Câncer de Mama – Outubro Rosa.
O evento, realizado no último dia 18 de outubro, teve início em frente ao Paço
Municipal, sendo que, em seguida, os participantes caminharam pelas principais ruas da
cidade até a Praça Central José Gazzetta.
A caminhada reuniu aproximadamente três mil pessoas e teve como finalidade
conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao câncer de mama. A ação
demonstra o comprometimento da administração municipal com a saúde preventiva.
Estendemos nossos cumprimentos aos servidores envolvidos na atividade e aos
estabelecimentos que apoiaram o evento: Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova
Odessa), Grupo Amavi (Amigas da Mama, Amigas da Vida), Supermercado São Vicente e
Pastifício Selmi.
Em face do exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares no que tange a
esta iniciativa, e requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à presidente
do Fundo Social da Solidariedade, dando-lhe ciência desta proposição.
Nova Odessa, 22 de outubro de 2014.
AVELINO XAVIER ALVES
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MOÇÃO N. 420/2014
Assunto: Aplausos à Secretaria de Saúde e à Diretoria de
Saúde Bucal pela 2ª Semana de Saúde Bucal de Nova
Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, dirigida à Secretaria de Saúde e à Diretoria de Saúde Bucal,
pela 2ª Semana de Saúde Bucal de Nova Odessa.
Trata-se de uma iniciativa da Prefeitura que acontece simultaneamente ao 1º
Encontro Regional dos Profissionais de Odontologia do SUS.
O objetivo do evento é disseminar informações sobre medidas preventivas e
educativas que contribuam para a manutenção da saúde bucal da população e também
proporcionar formação continuada aos profissionais de odontologia da rede pública e
privada, abordando temas relevantes e atuais.
Neste ano, a Diretoria de Saúde Bucal organizou um ciclo de palestras gratuitas
com mestres, doutores e especialistas da área de Odontologia.
Em face do exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares no que tange a
esta iniciativa, e requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à Diretora de
Saúde Bucal, Dra. Glaucia Blumer Paulon, dando-lhe ciência desta proposição.
Nova Odessa, 22 de outubro de 2014.
AVELINO XAVIER ALVES
*******************************************************************************************

MOÇÃO N. 421/2014
Assunto: Congratulações com o médico Dr. José Lourenço
Jorge Alvarenga pelo excelente trabalho desenvolvido no
Hospital Municipal.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida ao médico Dr. José Lourenço Jorge de
Alvarenga, pelo excelente trabalho desenvolvido no Hospital Municipal.
Nascido em Dois Córregos (SP), em 10 de agosto de 1958, José Lourenço Jorge
Alvarenga é filho de José Ribeiro de Alvarenga e Dirma Jorge Alvarenga.
Formou-se em 1989 e começou a trabalhar em Nova Odessa, o que manifesta, de
forma inequívoca, que sua trajetória profissional foi quase inteiramente trilhada e dedicada
ao nosso Município.
Neste contexto, concluiu residência médica no hospital Irmãos Penteado e Santa
Casa de Campinas em duas áreas: Cirurgia Geral (1990-1992) e Urologia (1992-1994). Fez,
ainda, pós-graduação em Prostatectómica Radical, pelo Hospital das Clínicas, da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo (março de 2011).
O trabalho do Dr. Lourenço é realizado com muita dedicação, atendendo a toda a
população com muito carinho e atenção. Assim, agradecemos ao congratulado pelo
trabalho que vem realizando no Hospital Municipal.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que
tange a esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício
ao Dr. José Lourenço Jorge Alvarenga, dando-lhe ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 21 de outubro de 2014.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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MOÇÃO N. 423/2014

Assunto: Aplausos ao Corpo de Bombeiros pelo trabalho
realizado durante a 27ª Festa das Nações de Nova
Odessa.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao Corpo
de Bombeiros pelo trabalho realizado durante a 27ª Festa das Nações de Nova Odessa.
A intervenção e o auxílio da corporação foram de sua importância para a segurança
do público presente nos três dias do evento.
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 Major PM Wilson Lago Filho, comandante interino do 7º Grupamento de Bombeiros de
Campinas (Rua José Paulino, 792, Centro, Campinas), dando-lhe ciência desta manifestação.

Nova Odessa, 16 de outubro de 2014.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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ORDEM DO DIA

PAUTA DE PROPOSIÇÕES
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA
SESSÃO ORDINÁRIA DE

29 DE OUTUBRO DE 2014
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ORDEM DO DIA
PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA
DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014.
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO
01 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 21/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ
PEREIRA, CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO NOVAODESSENSE AO SENHOR DANILO DANIEL
DOS SANTOS.

Projeto de Lei retirado da Sessão Ordinária do dia 13 de outubro de 2014 através do
primeiro pedido de vistas feito pelo vereador JOSÉ PEREIRA, restituído sem manifestação.
QUORUM DE VOTAÇÃO: Quatro quintos - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal
Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadão Novaodessense” ao Senhor Danilo Daniel
dos Santos, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Município.
Art. 2º. A honraria será entregue em sessão solene, especialmente convocada para
este fim, em local a ser designado.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta de
dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder Legislativo.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Odessa, 25 de agosto 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

PARECERES:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, que “concede o título de Cidadão
Novaodessense ao senhor Danilo Daniel dos Santos”. O PDL que recebeu o número
21/2014, foi protocolizado em 26.08.2014, e tramita sob nº 213/2014.
Trata-se de matéria de interesse local, em conformidade com o que dispõe o artigo
30, inciso I, da CF, e artigo 15, inciso I, da LOM.
Nos termos do artigo 16, inciso XVIII, da LOM, compete à Câmara Municipal,
privativamente, conceder título de cidadão honorário a pessoas que reconhecidamente
tenham prestado serviços ao Município, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto
de, no mínimo, quatro quintos dos seus membros.
Constata-se, ainda, analisando os documentos que instruem o processo, que o Autor
do PDL diligenciou no sentido de atender às disposições contidas n Lei Municipal n.
2.380/2010.
2. CONCLUSÕES DO RELATOR
Diante do exposto, opino favoravelmente à tramitação do PLD nº 21/2014, consoante
a fundamentação acima.
Nova Odessa (SP), 16 de setembro de 2014.
CARLA F. DE LUCENA
JOSÉ PEREIRA
ANTONIO A. TEIXEIRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do ilustre vereador José Pereira,
que concede o título de Cidadão Novaodessense ao Senhor Danilo Daniel dos Santos.
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a relatoria
do parecer.
A presente proposição objetiva realizar uma justa homenagem ao sargento da Polícia
Militar Danilo Daniel dos Santos, pelos relevantes serviços prestados ao Município.
Entendo que a proposição se reveste de interesse público, sendo oportunas e
convenientes as despesas dela oriundas.
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Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 30 de setembro de 2014.
VLADIMIR A. DA FONSECA
AVELINO X. ALVES
CLÁUDIO J. SCHOODER

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do ilustre vereador José Pereira,
que concede o título de Cidadão Novaodessense ao Senhor Danilo Daniel dos Santos.
Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo, avoco a relatoria do parecer.
A presente proposição objetiva realizar uma justa homenagem ao senhor Danilo, pelos
relevantes serviços prestados ao Município.
Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 7 de outubro de 2014.
AVELINO X. ALVES
VLADIMIR A. DA FONSECA
ANTONIO A. TEIXEIRA
02 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 22/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR VAGNER
BARILON, CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO NOVAODESSENSE AO SENHOR BRENO DE LA RUE.

Projeto de Lei retirado da Sessão Ordinária do dia 13 de outubro de 2014 através do
primeiro pedido de vistas feito pelo vereador VAGNER BARILON, restituído sem
manifestação.
QUORUM DE VOTAÇÃO: Quatro quintos - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal

Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadão Novaodessense” ao senhor Breno de La
Rue, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Município.
Art. 2º. A honraria será entregue em sessão solene, especialmente convocada para
este fim, em local a ser designado.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta de
dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder Legislativo.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Odessa, 28 de agosto de 2014.
VAGNER BARILON
ANTONIO A. TEIXEIRA
AVELINO X. ALVES
CARLA F. DE LUCENA
CLÁUDIO J. SCHOODER
CELSO G. DOS R. APRÍGIO
JOSÉ PEREIRA
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
VLADIMIR A. DA FONSECA

PARECERES:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, que “concede o título de Cidadão
Novaodessense ao senhor Breno de La Rue”. O PDL que recebeu o número 22/2014, foi
protocolizado em 02.09.2014, e tramita sob nº 221/2014.
Trata-se de matéria de interesse local, em conformidade com o que dispõe o artigo
30, inciso I, da CF, e artigo 15, inciso I, da LOM.
Nos termos do artigo 16, inciso XVIII, da LOM, compete à Câmara Municipal,
privativamente, conceder título de cidadão honorário a pessoas que reconhecidamente
tenham prestado serviços ao Município, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto
de, no mínimo, quatro quintos dos seus membros.
Constata-se, ainda, analisando os documentos que instruem o processo, que o Autor
do PDL diligenciou no sentido de atender às disposições contidas n Lei Municipal n.
2.380/2010.
2. CONCLUSÕES DO RELATOR
Diante do exposto, opino favoravelmente à tramitação do PLD nº 22/2014, consoante
a fundamentação acima.
Nova Odessa (SP), 16 de setembro de 2014.
CARLA F. DE LUCENA
JOSÉ PEREIRA
ANTONIO A. TEIXEIRA
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do ilustre vereador Vagner
Barilon, que concede o título de Cidadão Novaodessense ao senhor Breno de La Rue.
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a relatoria
do parecer.
A presente proposição objetiva realizar uma justa homenagem ao referido
empresário, pelos relevantes serviços prestados ao Município.
Entendo que a proposição se reveste de interesse público, sendo oportunas e
convenientes as despesas dela oriundas.
Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 30 de setembro de 2014.
VLADIMIR A. DA FONSECA
AVELINO X. ALVES
CLÁUDIO J. SCHOODER

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do ilustre vereador Vagner
Barilon, que concede o título de Cidadão Novaodessense ao Senhor Breno de La Rue.
Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo, avoco a relatoria do parecer.
A presente proposição objetiva realizar uma justa homenagem ao senhor Breno, pelos
relevantes serviços prestados ao Município.
Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 7 de outubro de 2014.
AVELINO X. ALVES
VLADIMIR A. DA FONSECA
ANTONIO A. TEIXEIRA
Nova Odessa, 24 de outubro de 2014.

Eliseu de Souza Ferreira
Diretor Geral
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