BOLETIM N. 40/2010
TERÇA-FEIRA – 1 8 : 0 0 H O R A S
PAUTA DE PROPOSIÇÕES PARA A

QUADRAGÉSIMA
SESSÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA
NO DIA 1 6 D E N O V E M B R O D E 2 0 1 0
DO SEGUNDO ANO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA
J O S É M AR I O M O R AE S
Presidente

J O S É C AR L O S B E L I Z Á R I O
1º Secretário

ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA
2º Secretário

LÍGI A M ARTINS P ALONI
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – TEL.: (19) 3466-8866
CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – ESTADO DE SÃO PAULO
www.camaranovaodessa.sp.gov.br

EXPEDIENTE
FASE INFORMATIVA
PAUTA DE

INFORMAÇÕES, INDICAÇÕES E

MOÇÕES DE PESAR

SESSÃO ORDINÁRIA DE

16 DE NOVEMBRO DE 2010

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – TEL.: (19) 3466-8866
CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – ESTADO DE SÃO PAULO
www.camaranovaodessa.sp.gov.br

“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES”
PROPOSITURAS COM PRAZO PARA APRECIAÇÃO, E QUE AINDA ESTÃO
SEM OS PARECERES DAS COMISSÕES PERMANENTES.

PROJETO DE LEI N. 72/2010 DE AUTORIA DO EXECUTIVO QUE
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO DE COORDENADOR DE LICITAÇÕES
E
CONTRATOS, DE
PROVIMENTO EM
COMISSÃO,
REGIDO PELA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.
Vencimento do prazo de tramitação: 05 de dezembro de 2010.

A secretaria informa aos senhores vereadores que está
programado para acontecer no próximo dia 22/11 (segundafeira) às 18:00 horas o debate em atendimento ao
Requerimento n. 374/2010 de autoria do Vereador Angelo
Roberto Réstio sobre o Loteamento Bosque dos Cedros.
Recebemos do Ministério do Trabalho e Emprego um comunicado
informando sobre o repasse de recursos do Projovem Trabalhador para
o município de Nova Odessa.
Recebemos do Ministério da Saúde 03 (três) comunicados
informando sobre a liberação de recursos financeiros para o
município de Nova Odessa.
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 INDICAÇÕES
N. 334/2010 - Autor: JOSÉ MÁRIO MORAES
Indica ao Prefeito Municipal a manutenção
Gazzetta.

da

Praça

José

N. 335/2010 - Autor: GERVÁSIO DE BRITO
Indica ao Poder Executivo, através dos setores competentes, a
troca de lâmpada do poste, existente na pracinha, do Jd. Dª.
Maria Rapozeiro Azenha.
N. 336/2010 - Autor: JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO
Indica adoção de medidas no sentido de efetuar a limpeza das
bocas de lobo na Avenida Ampélio Gazzetta próximas ao Parque
Ecológico “Izidoro Bordon” Zoológico Municipal.
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N. 337/2010 - Autor: JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO
Indica adoção de medidas no sentido de efetuar a limpeza e
colocação de tampa em bocas de lobo na Rua Porto Alegre,
Jardim São Jorge.
N. 338/2010 - Autor: JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO
Indica adoção de medidas no sentido de tapar
existentes na Rua Flamboyant, Jardim Alvorada.

os

buracos

N. 339/2010 - Autor: JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO
Indica adoção de medidas no sentido de efetuar a limpeza de
bocas de lobo existente na Rua João Bolzan, Jardim Res.
Mathilde Berzin.
N. 340/2010 - Autor: VANDERLEI APARECIDO DA ROCHA
Indica a adoção das medidas necessárias voltadas à realização
de reparos na camada asfáltica da rotatória situada no final
da Rua Jaime Marmille, cruzamento com a Rua Fioravante
Martins, no Jardim São Manoel.

MOÇÕES DE PESAR
N. 500/2010- Autor: ADRIANO LUCAS ALVES
Voto de Pesar pelo falecimento da senhora NELMA FERREIRA DA
SILVA.
N. 501/2010- Autor: ADRIANO LUCAS ALVES
Voto de Pesar pelo falecimento
da senhora
LEITE DE LUCENA.

MARIA AZEVEDO

N. 502/2010- Autor: ADRIANO LUCAS ALVES
Voto de Pesar pelo falecimento da senhora MÁRCIA APARECIDA DA
SILVA SANTOS.
N. 503/2010- Autor: ADRIANO LUCAS ALVES
Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor JURACY PEREIRA
PINTO.
N. 504/2010- Autor: ADRIANO LUCAS ALVES
Voto de Pesar pelo falecimento da senhora JOSEFINA PEREIRA DE
CARVALHO.
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PLENÁRIA NA QUADRAGÉSIMA
SESSÃO ORDINÁRIA A SER
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ATA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
NOVA ODESSA, REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2010.
Aos 08 (oito) dias do mês de novembro do ano de 2010 (dois
mil e dez), presentes os seguintes vereadores: ADRIANO LUCAS
ALVES, ANGELO ROBERTO RÉSTIO, ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA,
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, GERVÁSIO DE BRITO, JOSÉ CARLOS
BELIZÁRIO, JOSÉ MÁRIO MORAES, VAGNER BARILON e VANDERLEI
APARECIDO DA ROCHA, realizou a Câmara Municipal sua trigésima
nona sessão ordinária do segundo ano legislativo, da décima
segunda legislatura do ano 2010. Às 18 (dezoito) horas e 07
(sete) minutos, havendo número legal, o presidente, vereador
JOSÉ MÁRIO MORAES, declara aberta a sessão e realiza a
leitura de um trecho da bíblia. INDICAÇÕES: Do vereador
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, INDICAÇÃO N. 328/2010 que indica ao
Chefe do Executivo, que proceda a notificação ao proprietário
dos lotes de terrenos localizado na Rua 16, ao lado do n.
368, no Jardim Campos Verdes, para que procedam a limpeza no
local. INDICAÇÃO N. 329/2010 que indica ao Poder Executivo,
através dos setores competentes colocação de placas nos
lugares que especifica. Do vereador JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO,
INDICAÇÃO N. 330/2010 que indica adoção de medidas no sentido
de reformar a canaleta na Rua João Bassora esquina com a Rua
Rio Branco, Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 331/2010 que
indica adoção de medidas no sentido de demarcação de solo
para estacionamentos públicos a 45 graus na Avenida Paschoal
Piconi, em frente à Escola Estadual Dr. Joaquim Rodrigues
Azenha, Jardim São Manoel. INDICAÇÃO N. 332/2010 que indica
adoção de medidas no sentido de retirar o entulho existente
na Rua 01 (Um), Jardim São Manoel, próximo á CMEI Pe. Victor
Facchin. INDICAÇÃO N. 333/2010 que indica adoção de medidas
no sentido de efetuar a limpeza e corte da vegetação (mato)
no interior e em torno do parquinho na Avenida Paschoal
Piconi, Jardim São Manoel. - MOÇÕES DE PESAR – MOÇÃO 478/2010
de autoria do vereador ADRIANO LUCAS ALVES. Voto de Pesar
pelo falecimento da senhora ELVIRA ROSSINI DO NASCIMENTO.
MOÇÃO 489/2010 de autoria do vereador ADRIANO LUCAS ALVES.
Voto de Pesar pelo falecimento da senhora MARIA CORREA
FERRAZ. MOÇÃO 490/2010 de autoria do vereador ADRIANO LUCAS
ALVES. Voto de Pesar pelo falecimento da senhora LUIZA BORLIN
TURCATO. MOÇÃO 491/2010 de autoria do vereador ADRIANO LUCAS
ALVES. Voto de Pesar pelo falecimento do senhor ARCELINO
MOLINA. MOÇÃO 492/2010 de autoria do vereador ADRIANO LUCAS
ALVES. Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor FERNANDO JOSÉ
DA SILVA CAMARGO. MOÇÃO 493/2010 de autoria do vereador
ADRIANO LUCAS ALVES. Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor
BENEDITO DA SILVA JÚNIOR. A ATA da trigésima oitava sessão
ordinária é colocada em discussão, não havendo. É colocada em
votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 01). Na
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sequência,
foi
realizado
o
DEBATE
sobre
as
questões
relacionadas com o esporte e lazer no município de Nova
Odessa, em atendimento ao Requerimento n. 244/2010, de
autoria do vereador JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO, com a presença do
Coordenador de Esporte e Lazer Senhor Jair Bento Carneiro. A
sessão é suspensa por 05 (cinco) minutos (faixa 02). Após, o
presidente
anuncia
PAUTA
DE
REQUERIMENTOS
E
MOÇÕES:
REQUERIMENTO 366/2010 de autoria do vereador GERVÁSIO DE
BRITO que convida a dirigente da Diretoria de Ensino – Região
de Americana, e a vice-prefeita, para prestar informações
sobre o resultado do Ideb das escolas estaduais situadas
neste Município. O vereador ADRIANO LUCAS ALVES solicita o 3º
(terceiro) pedido de vistas, e após deliberação plenária,
fica-lhe concedido. REQUERIMENTO 367/2010 de autoria do
vereador ADRIANO LUCAS ALVES que solicita informações do
Prefeito Municipal sobre a “categoria de uso” das chácaras
locadas para festas situadas no Jardim Campo Belo. O vereador
VANDERLEI APARECIDO DA ROCHA solicita o 3º (terceiro) pedido
de vistas, e após deliberação plenária, fica-lhe concedido.
REQUERIMENTO 377/2010 de autoria do vereador ADRIANO LUCAS
ALVES que solicita informações complementares do Prefeito
Municipal sobre a empresa situada na Rua 13 de Maio, n. 581A, no Jardim Bela Vista. O vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
solicita o 3º (terceiro) pedido de vistas, e após deliberação
plenária,
fica-lhe
concedido.
REQUERIMENTO
404/2010
de
autoria do vereador VAGNER BARILON que solicita informações
ao Poder Executivo sobre a existência de bibliotecas e
matemotecas nas escolas municipais. O autor solicita o 2º
(segundo) pedido de vistas, e após deliberação plenária,
fica-lhe concedido. REQUERIMENTO 415/2010 de autoria do
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER que solicita informações do
Chefe do Executivo sobre os eventos Paixão de Cristo e Marcha
para Cristo. O autor solicita vistas, sendo-lhe concedido.
REQUERIMENTO 424/2010 de autoria do vereador ADRIANO LUCAS
ALVES que solicita informações do Prefeito Municipal sobre as
medidas que serão adotadas em relação ao ponto de ônibus
situado na Av. Carlos Botelho, em frente ao antigo Fórum,
pelas razões que especifica. O autor solicita vistas, sendolhe concedido. REQUERIMENTO 425/2010 de autoria do vereador
VAGNER BARILON que solicita informações ao Poder Executivo
sobre a autorização de construção de um prédio no bairro
Green Village. O autor solicita vistas, sendo-lhe concedido.
REQUERIMENTO 426/2010 de autoria do vereador ADRIANO LUCAS
ALVES que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
existência de estudos para implantação de calçada na Av.
Brasil, em ambos os sentidos, até o Jardim Marajoara. O autor
solicita vistas, sendo-lhe concedido. Na sequência, o autor
vereador
ANGELO
ROBERTO
RÉSTIO
solicita
destaque
do
REQUERIMENTO 417/2010 que solicita informações do Prefeito
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Municipal sobre o Projeto Projovem. É colocado em discussão,
os vereadores ANGELO ROBERTO RÉSTIO e VAGNER BARILON
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade. Após, o vereador VAGNER BARILON sugere que as
demais proposituras sejam apreciadas e votadas em bloco:
REQUERIMENTO 416/2010 de autoria do vereador GERVÁSIO DE
BRITO que solicita informações do Prefeito Municipal sobre
estudos da pavimentação asfáltica, ou
melhorias na estrada
que liga o município ao bairro Recanto do Guarapari.
REQUERIMENTO 418/2010 de autoria do vereador ANGELO ROBERTO
RÉSTIO que solicita informações do Prefeito Municipal e Setor
de Obras e Urbanismo sobre a retomada das obras de
asfaltamento do Residencial Altos do Klavin. REQUERIMENTO
419/2010 de autoria do vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO que
solicita informações do Prefeito Municipal e Setor de Obras e
Urbanismo sobre o novo loteamento que abrigará as 745
unidades habitacionais em convênio com o Governo Federal no
Programa Minha Casa Minha Vida. REQUERIMENTO 420/2010 de
autoria do vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO que solicita
informações do Prefeito Municipal e Setor de Obras e
Urbanismo sobre o problema de erosão na Rua Augusto
Peterlevitz (piscina do Jacó). REQUERIMENTO 421/2010 de
autoria do vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO que solicita
informações do Prefeito Municipal e Setor Jurídico, sobre o
processo
envolvendo
o
senhor
José
Eduardo
Piconi
e
prefeitura. REQUERIMENTO 422/2010 de autoria do vereador
ANGELO ROBERTO RÉSTIO que solicita informações do Secretario
de Saúde, sobre as sugestões e reclamações obtidas através da
Ouvidoria. REQUERIMENTO 423/2010 de autoria do vereador
ADRIANO LUCAS ALVES que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre o estudo para implantação de semáforo no
cruzamento das avenidas Ampélio Gazzetta com a Brasil, pelo
grande número de acidentes que tem acontecido naquele local.
MOÇÃO 479/2010 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER.
Congratulações
com
o
deputado
Rogério
Nogueira,
pela
reeleição a Deputado Estadual nas eleições do ano de 2010.
MOÇÃO 480/2010 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER.
Congratulações com o vereador Angelo Roberto Réstio, pelos
votos conquistados nas Eleições de 2010. MOÇÃO 481/2010 de
autoria do vereador GERVÁSIO DE BRITO. Congratulações com a
equipe de Handebol Feminino do Colégio Objetivo, que em
parceria com a Coordenadoria de Esporte e Lazer, conquistou a
medalha de prata nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo.
MOÇÃO 482/2010 de autoria do vereador ANTONIO JOSÉ REZENDE
SILVA. Congratulações com a Prefeitura Municipal pelo
Programa Municipal de Modernização da Iluminação Pública.
MOÇÃO 483/2010 de autoria do vereador ANTONIO JOSÉ REZENDE
SILVA. Congratulações com a Prefeitura Municipal e com o
Setor de Obras e Serviços Urbanos pela sinalização de solo e
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faixa de pedestres. MOÇÃO 484/2010 de autoria do vereador
ANGELO ROBERTO RÉSTIO. Congratulações com o Marroncafé. MOÇÃO
485/2010 de autoria do vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO. Apelo
ao Prefeito Municipal e Setor de Obras e Urbanismo, para a
remoção imediata do Ecoponto da Rua Mangabeiras no Jardim
Capuava. MOÇÃO 486/2010 de autoria do vereador GERVÁSIO DE
BRITO. Congratulações com a Prefeitura Municipal, pelo
Concurso “ Miss e Mister Melhor Idade” de Nova Odessa 2010.
MOÇÃO 487/2010 de autoria do vereador JOSÉ MÁRIO MORAES.
Congratulações com a Justiça Eleitoral, com o Ministério
Público e com a Polícia Militar, em face dos trabalhos
desenvolvidos durante as Eleições de 2010. MOÇÃO 488/2010 de
autoria do vereador ADRIANO LUCAS ALVES. Congratulações com a
direção, professores e alunos da Escola Estadual Alexandre
Bassora pela participação na “Olimpíada de Língua Portuguesa”
2010. São colocados em discussão, não havendo. São colocados
em votação, sendo APROVADOS por unanimidade (faixa 03). Em
seguida presidente anuncia a ORDEM DO DIA – PROPOSIÇÕES EM
REGIME DE TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA – 01 – PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI N. 23/2010 DE AUTORIA DO VEREADOR ANGELO
ROBERTO RÉSTIO, QUE CONCEDE GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO
ÀS PESSOAS COM IDADE ACIMA DE SESSENTA ANOS. É colocado em
discussão, os vereadores ANGELO ROBERTO RÉSTIO, ADRIANO LUCAS
ALVES, VAGNER BARILON, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VANDERLEI
APARECIDO DA ROCHA discursam. É colocado em votação, sendo
REPROVADO por 05 (cinco) votos contrários (ADRIANO LUCAS
ALVES, ANGELO ROBERTO RÉSTIO, JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO, JOSÉ
MÁRIO MORAES e VAGNER BARILON) e 04 (quatro) votos favoráveis
(ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, GERVÁSIO
DE BRITO e VANDERLEI APARECIDO DA ROCHA) - (faixa 04). 02 PROJETO DE LEI N. 35/2010 DE AUTORIA DO VEREADOR ADRIANO
LUCAS ALVES, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO § 2º DO ART. 1º DA LEI
N. 2.380, DE 07 DE JANEIRO DE 2010. O vereador JOSÉ MÁRIO
MORAES solicita vistas, sendo-lhe concedido (faixa 05). 03 PROJETO DE LEI N. 70/2010 DE AUTORIA DO EXECUTIVO, QUE ESTIMA
A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA PARA O
EXERCÍCIO DE 2011. O vereador VAGNER BARILON solicita vistas,
sendo-lhe concedido (faixa 06). Em seguida, os vereadores
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER (faixa 07) e ANGELO ROBERTO RÉSTIO
utilizam a Tribuna Livre para explicação pessoal. Após, o
presidente informa que a próxima sessão ordinária será
realizada no dia 16 de novembro de 2010. Nada mais havendo a
tratar, declara encerrada a sessão (faixa 08). Para constar,
lavrou-se a presente ata.
--------------------/---------------------/-----------------1º Secretário
Presidente
2º Secretário
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Obs. Conforme determina o Artigo 149 do Regimento Interno a
Mesa Diretora deliberou pela inversão da ordem dos trabalhos
da Sessão Ordinária a ser realizada no próximo dia 16 de
novembro de 2010, obedecendo a seguinte ordem: 1ª parte Pequeno Expediente – Ordem do Dia e Explicação Pessoal. 2ª
parte – Requerimentos, Moções e Uso da Tribuna Livre.

ORDEM DO DIA
PAUTA DE PROPOSIÇÕES

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

NA SESSÃO ORDINÁRIA DE

16 DE NOVEMBRO DE 2010
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ORDEM DO DIA
PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS
NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2010.
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO
01 – SOBRESTANDO - PROJETO DE LEI N. 67/2010 DE AUTORIA
DO EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE A RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO
DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DIREITO PÚBLICO
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS
DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ – AGÊNCIA
REGULADORA PCJ.
QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria simples
PROCESSO DE VOTAÇÃO: Simbólico

Art. 1º Fica ratificado o Protocolo de Intenções do
Consórcio
Público
Agência
Reguladora
dos
Serviços
de
Saneamento das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
– Agência Reguladora PCJ, que segue em anexo:
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, 24 de setembro de
2010.
MANOEL SAMARTIN - PREFEITO MUNICIPAL

P A R E C E R E S;
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Chefe do
Executivo, que dispõe sobre a ratificação do Protocolo de
Intenções do Consórcio Público de Direito Público Agência
Reguladora dos Serviços de Saneamento das bacias dos rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Agência Reguladora PCJ.
Na condição de presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, avoco a relatoria do parecer.
Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi
análise em relação à proposição e concluí que a mesma não
fere dispositivos da Constituição Federal, tampouco de normas
hierarquicamente inferiores.
A análise se restringiu a iniciativa para deflagrar
projeto desta natureza, bem como sobre a necessidade de
ratificação de protocolo de intenções de consórcios públicos.
Nos termos do inciso XVIII, do art. 10, da Lei Orgânica,
compete privativamente ao Município integrar consórcios com
outros municípios para a solução de problemas comuns. Neste
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sentido, a iniciativa para deflagrar projeto desta natureza é
privativa do Prefeito, o que foi devidamente observado.
Por outro lado, dispõe o art. 5º da Lei n. 11.107/2005,
que o contrato de consórcio público será celebrado com a
ratificação, mediante lei, do protocolo de intenções.
2.
CONCLUSÕES DO RELATOR
Tendo em vista as razões apresentadas na exposição da
matéria (item 1), opino favoravelmente à tramitação do
presente projeto.
Nova Odessa, 4 de outubro de 2010.
ADRIANO L. ALVES
ANGELO R. RÉSTIO
CLÁUDIO J. SCHOODER

Obs. Projeto de Lei incluído na pauta sem os pareceres
das demais Comissões Permanentes, por decurso do prazo
regimental.
Nova Odessa, 12 de novembro de 2010.

Eliseu de Souza Ferreira
Escriturário III
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FASE DELIBERATIVA

PAUTA DE

REQUERIMENTOS E MOÇÕES

SESSÃO ORDINÁRIA DE

16 DE NOVEMBRO DE 2010
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REQUERIMENTO N. 404/2010
Assunto:
Solicitamos
informações
ao
Poder Executivo sobre a existência de
bibliotecas e matemotecas nas escolas
municipais.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Os vereadores subscritores recentemente participaram de
debate nesta Casa de Leis que abordou o desempenho dos alunos da
rede pública municipal no IDEB. Na ocasião, debateram com o
Coordenador de Educação as ações da PMNO no sentido de melhorar a
qualidade do ensino municipal.
Fora debatido na ocasião que a avaliação do IDEB era
composta basicamente pela avaliação de três índices: reprovação,
desempenho dos alunos nas matérias de Matemática e Português. No
que se refere as reprovações ficou constatada a necessidade de uma
política pública voltada a diminuir a taxa de reprovação no 3º ano
do ensino fundamental.
No que se refere ao desempenho nas diciplinas acima citadas,
além da valorização contínua dos educadores, do treinamento e
qualificação dos mesmos e demais ações administrativas, havia,
ainda a necessidade de uma avaliação quanto a disponibilidade de
material de apoio em todas as escolas da rede para que possam dar
subsídios a professores e alunos para que se consiga melhorar o
desempenho n essas matérias.
Neste contexto os vereadores subscritores entenderam como
peça muito importante a presença física de bibliotecas em todas as
escolas municipais, bem como a ampliação da presença de matemoteca
em toda a rede.
Em face do exposto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de
ofício ao Poder Executivo, postulando se manifestar sobre os
seguintes questionamentos:
1.
Quais escolas da rede municipal possuem uma biblioteca
atualmente?
2.
Quais escolas municipais possuem uma sala para uso
exclusivo de biblioteca?
3.
Quais escolas municipais possuem acervo na biblioteca
considerado ideal pela Coordenadoria de Educação?
4.
As escolas que não possuem sala exclusiva para uso de
biblioteca possuirão as mesmas quando? Enviar cronograma de
ampliação das mesmas.
5.
Quais escolas da rede municipal possuem uma matemoteca
atualmente?
6.
Quais escolas municipais possuem uma sala para uso
exclusivo de matemoteca?
7.
As escolas que não possuem matemoteca possuirão as
mesmas quando? Enviar cronograma de ampliação das mesmas.
8.
Demais informações entendidas como relevantes.
Nova Odessa, 21 de outubro de 2010.
VAGNER BARILON

JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO

ADRIANO LUCAS ALVES
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REQUERIMENTO N. 415/2010

Assunto:

Solicita

informações

do

Chefe do Executivo sobre os eventos
Paixão

de

Cristo

e

Marcha

para

Cristo.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Para conhecimento sobre o assunto,

REQUEIRO,

aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário
que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando se digne fornecer informações sobre as despesas
dos seguintes eventos realizados anualmente em nossa cidade:
A Paixão de Cristo e a Marcha para Cristo.
a) Cópias especificadas de despesas oneradas
dos

últimos

03

anos

das

contratações

de

serviços

como:

Locação de arquibancada, som, fogos de artifício, locutor,
material de divulgação, cenário, etc.
b) Informações complementares sobre o referido
assunto.
Nova Odessa, 03 de novembro de 2010.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 424/2010
CONTÉM ANEXO
Assunto:
Solicita
informações
do
Prefeito Municipal sobre as medidas
que serão adotadas em relação ao
ponto de ônibus situado na Av. Carlos
Botelho, em frente ao antigo Fórum,
pelas razões que especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Fomos procurados por vários moradores que se
utilizam do trajeto e do ponto de ônibus, na Av. Carlos
Botelho em frente ao antigo Fórum, conforme fotos do local.
Lá existe um ponto de ônibus, e ao lado
direito do ponto vindo do centro, tem um orelhão, um poste,
uma lixeira e uma árvore, todos encostados um no outro, que
além de atrapalhar a visão dos moradores que estão a espera
de ônibus e o local ser de grande movimento de veicúlos, tem
a árvore que esta torta para o lado de dentro da calçada
atrapalhando os transeuntes.
Fomos até o local a pedido dos munícipes e
constatamos que realmente o movimento é intenso, tanto de
carros como de transeuntes, sendo que, com a calçada quase
interditada, as pessoas são obrigadas a andar pela rua.
Notamos que há grande perigo no local e gostaríamos que
houvesse um estudo para melhorar a visão das pessoas no ponto
de ônibus e em relação à utilização da calçada.
Em face do exposto, REQUEREMOS, aos nobres
pares, na forma regimental, após ouvido em Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando
informações
principalmente
no
tocante
a
existências de estudos sobre o assunto em questão.
Nova Odessa, 03 de Novembro de 2010.

ADRIANO L. ALVES

JOSÉ C. BELIZÁRIO

VAGNER BARILON
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ANEXO DO REQUERIMENTO N. 424/2010

FOTO 01

FOTO 02

FOTO 03

FOTO 04

FOTO 05

FOTO 06
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REQUERIMENTO N. 425/2010
CONTÉM ANEXO
Assunto: Solicitamos informações ao
Poder Executivo sobre a autorização
de construção de um prédio no bairro
Green Village.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Os

vereadores

munícipes

desta

subscritores

cidade

foram

solicitando

procurados

informações

por

acerca

da

regularidade da autorização para a construção de um prédio no
bairro Green Village desta cidade de Nova Odessa.
Segundo
recentemente

nos
com

informaram
o

barulho

os
de

mesmos

foram

bate-estacas

acordados

nos

terrenos

localizados na rua Júlio Moreira de Moraes, próximo a esquina
com

a

Av.

Natália

Klava

Muth

do

bairro

Green

moradores

do

referido

Village,

localizada na foto abaixo.
Ocorre
foram

que,

consultados

os
e

informados

quanto

bairro

aos

sequer

planos

da

Construtora e da PMNO sobre o empreendimento, que certamente
terá impacto sobre toda a vizinhança. Por ser um bairro de
chácaras os munícipes terão invadidos seus momentos de lazer,
perdendo

a

privacidade

que

conservaram

no

bairro

durante

todos estes anos.
Registre-se ainda, Senhor Prefeito, que recentemente a
PMNO aprovou em área contígua ao loteamento em epígrafe um
condomínio industrial retirando parte das características de
ocupação do solo da referida região.
Em face do exposto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na
forma

regimental,

após

ouvido

o

Plenário,

que

aprovem

o
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encaminhamento

de

ofício

ao

Poder

Executivo,

postulando

esclarecimentos sobre as seguintes questões:
1.

A

situação

relatada

aos

vereadores

subscritores

procede em todo ou em alguma de suas partes? Na afirmativa,
relatar onde a mesma procede.
No caso de ser um prédio perguntamos:
2.

Quantos andares o mesmo possui?

3.

Quantos apartamentos o mesmo possui?

4.

Quantas pessoas estão prevista para a ocupação do

mesmo quando ele estiver finalizado?
5.

A PMNO exigiu da construtora alguma contra partida

no que se refere a infra-estrutura do bairro?
6.

O suposto empreendimento pertence a qual empresa?

7.

A construção está devidamente autorizada pela PMNO?

8.

Quem

são

os

sócios

da

empresa

proprietária

do

empreendimento?
9.

A empresa já construiu outros empreendimentos no

município de Nova Odessa? Na afirmativa, quais?
10. A empresa goza de algum benefício tributário ou
incentivo dado pela PMNO? Na afirmativa, quais?
11. Demais informações entendidas como relevantes.
Nova Odessa, 04 de novembro de 2010.

VAGNER BARILON

JOSÉ C. BELIZÁRIO

ADRIANO L. ALVES
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ANEXO DO REQUERIMENTO N. 425/2010

Foto 1 – Imagem do local onde supostamente será construído
um edifício no bairro Green Vilage.
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REQUERIMENTO N. 426/2010
CONTÉM ANEXO
Assunto:

Solicita

informações

do

Prefeito Municipal sobre a existência
de

estudos

para

implantação

de

calçada na Av. Brasil, em ambos os
sentidos, até o Jardim Marajoara.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Para conhecimento sobre o assunto, REQUEREMOS,
aos

nobres

pares,

na

forma

regimental,

após

ouvido

o

Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do
Executivo, postulando se digne informar, se existe estudos
para que se faça

o calçamento da Av. Brasil, no sentido

Marajoara, pois é uma avenida de grande trânsito e as pessoas
têm que andar na rua, pois além de não ter a calçada o mato
toma conta do lugar, sendo impossível transitar no local.
Fotos em anexos.
Nova Odessa, 04 de Novembro de 2010.

ADRIANO L. ALVES

JOSÉ C. BELIZÁRIO

VAGNER BARILON
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ANEXO AO REQUERIMENTO N. 426/2010

Foto 01

Foto 02

Foto 03
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REQUERIMENTO N. 427/2010
Assunto:

Solicita

informações

do

Prefeito Municipal, sobre a reforma
do Bosque Manoel Jorge, no Jd. Santa
Rosa.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O Bosque Manoel Jorge, do Jd. Santa Rosa, encontra-se
fechado há um bom tempo, sabemos também que a Prefeitura
Municipal, não dispunha de recursos para a devida reforma.
Mediante ao fato, temos sido procurados por munícipes que nos
questionam sobre o assunto.
Em face do exposto, tendo em vista a relevância da
matéria, REQUEIRO aos nobres pares, após ouvido o Plenário,
que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal
postulando se digne enviar a esta Casa de Leis informações,
principalmente no tocante que envolve as seguintes questões:
a) Já ocorreu a liberação de recursos dos Governos
Estadual/Federal, para a retomada da reforma? Caso positivo,
qual o valor?
b) Existe algum tipo de estudos para as benfeitorias a
serem realizadas, tais como os quiosques, parque infantil,
trilhas para caminhada, academia da melhor idade, iluminação,
reativação da represa para os aposentados pescarem, enfim
tudo o que possa contribuir para o lazer da população
novaodessensse? Caso positivo, quando serão iniciadas as
obras?
c) Já ocorreu a liberação da avaliação ambiental, para
andamento das obras?
d) Outras informações entendidas como relevantes.
Nova Odessa, 09 de novembro de 2010.

GERVÁSIO DE BRITO
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REQUERIMENTO N. 428/2010
Assunto:

Solicita

Prefeito

informações

Municipal

participação

de

Nova

do

sobre

a

Odessa

nos

Jogos Abertos, em Santos.

Senhores Vereadores,
Para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO, aos
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário,
que

aprovem

o

encaminhamento

de

ofício

ao

Prefeito

Municipal, postulando se digne enviar a esta Casa de Leis,
informações sobre as despesas referentes a participação das
modalidades tênis de campo masculino, basquete feminino e
handebol masculino, nas categorias sub-21 da 2ª Divisão.
Desde já parabenizamos esta participação, a qual teve como
Chefe de Delegação o Senhor José Antonio Viana e como
Assistente de Chefia o Senhor Tadeu Rafael Gomes Antunes,
totalizando trinta e nove pessoas, sendo quatro dirigentes
e trinta e cinco atletas.
a)

Qual foi o total de gastos nesta participação?

b) Especificar
gastos:
alimentação e hospedagem com
fiscais.

com
suas

o
transporte,
respectivas notas

Nova Odessa, 11 de novembro de 2010.

JOSÉ MÁRIO MORAES
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REQUERIMENTO N. 429/2010
Assunto:

Convoca

o

coordenador

de

Desenvolvimento, Dimas Starnini, as
assistentes
Célia

sociais

Victorino

Paulon,

e

da

Prefeitura,

Balla

convida

e

Solange

o

Prefeito

Municipal, bem como o representante
da

incubadora

Trabalhos

de

de

debater

Cooperativas

Nova

questão

Odessa

de
para

relacionadas

ao

projeto.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Tendo
projeto

em

regimental,

em

vista

questão,
após

o

número

REQUEIRO

ouvido

o

reduzido

aos

de

nobres

Plenário,

cooperados

pares,

que

na

no

forma

aprovem

a

o

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, convocando o
coordenador

de

Desenvolvimento,

Dimas

Starnini,

e

as

assistentes sociais Célia Victorino Balla e Solange Paulon,
para prestar informações sobre o projeto, no próximo dia 21
de fevereiro de 2011, às 18:00 horas, nesta Casa de Leis.
REQUEIRO,
Prefeito

por

Municipal

último,
e

o

seja

encaminhado

representante

da

ofício

ao

incubadora

de

Cooperativas de Trabalhos de Nova Odessa, convidando-os a
participar do debate em questão.
Nova Odessa, 11 de novembro de 2010.
ANGELO ROBERTO RÉSTIO
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REQUERIMENTO N. 430/2010

Assunto:

Convoca

Convênios,
convida

sr.

o

o

Ben

Gerente
Hur

Prefeito

de

Gomes,

e

Municipal,

o

diretor técnico do Pólo Têxtil, Osni
Nobre,

bem

como

representantes
ProJovem

e

o

os

dos

professores
alunos

gerente

da

ACE

do
sr.

Antonio Morelli Junior para debater
questão relacionadas ao projeto.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Tendo em vista as reclamações apresentadas ao vereador
subscritor

sobre

o

pares,

forma

regimental,

na

projeto

ProJovem,
após

REQUEIRO

ouvido

o

aos

nobres

Plenário,

que

aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
convocando o Gerente de Convênios, sr. Ben Hur Gomes, para
prestar informações sobre o projeto, no próximo dia 14 de
fevereiro de 2011, às 18:00 horas, nesta Casa de Leis.
REQUEIRO,

por

último,

seja

encaminhado

ofício

ao

Prefeito Municipal, ao diretor técnico do Pólo Têxtil, Osni
Nobre, aos professores representantes dos alunos do ProJovem
e ao gerente da ACE, sr. Antonio Morelli Junior, convidandoos a participar do debate em questão.
Nova Odessa, 11 de novembro de 2010.
ANGELO ROBERTO RÉSTIO
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REQUERIMENTO N. 431/2010

Assunto:

Solicita

informações

da

Ciretran de Nova Odessa, sobre o
emplacamento de veículos.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Em atendimento à solicitação dos munícipes, na forma
regimental,

REQUEIRO

aos

nobres

pares,

após

ouvido

o

plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício a Ciretran
de Nova Odessa, postulando se digne prestar informações
sobre o procedimentos de emplacamento de veículos (carros e
motos).
a)

Quais os procedimentos para transferência e pedidos de

placas?
b)

Porque as placas especiais vêm com mais rapidez do que

as placas normais?
c)

Carros e motos zero km, precisam de vistoria? Por que?

d)

Em que lei se embasa esta obrigação?

e)

Informações complementares.
Nova Odessa, 11 de novembro de 2010.
ANGELO ROBERTO RÉSTIO
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REQUERIMENTO N. 432/2010
Assunto:
Solicita
informações
do
Prefeito
Municipal
sobre
a
possibilidade
de
ampliação
da
cobertura da cancha de malha e bocha
no Jardim Vila Azenha.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Em atendimento à solicitação dos munícipes residentes no
Jardim Vila Azenha, apontamos ao Chefe do Executivo a
necessidade da ampliação da cobertura lateral da cancha de
malha e bocha no Jardim Vila Azenha.
A malha e a bocha, modalidades esportivas com uma imensa
participação dos moradores do bairro. A ampliação da
cobertura com a finalidade de proteger as laterais do campo
contra os raios de Sol e chuva.
Neste contexto, as dificuldades encontradas pelos
praticantes das modalidades esportivas bocha e malha, devido
ao Sol e chuva, principalmente se acompanhada pelo vento,
estão ás principais reclamações dos esportistas.
Considerando a necessidade da construção da cobertura e
considerando
ainda,
os
questionamentos
rotineiros
apresentados pelos praticantes desta modalidade esportiva que
anseia a reforma pleiteada. REQUEREMOS aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se
digne informar sobre as reformas a serem realizadas no local.

Nova Odessa, 11 novembro de 2010.

JOSÉ C. BELIZÁRIO

VAGNER BARILON

ADRIANO LUCAS ALVES
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REQUERIMENTO N. 433/2010
Assunto:
Solicita
informações
ao
Poder Executivo sobre os débitos
junto a esta Administração Municipal
referentes aos Planos Comunitários de
Asfalto do Município de Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Os vereadores subscritores vem sendo procurados por
munícipes
que
nos
relatam
o
desejo
dos
mesmos
de
regularizarem os débitos que possuem junto a PMNO relativos
aos Planos Comunitários de Asfalto que foram executados pelo
Município de Nova Odessa.
Com a promulgação da LEI Nº 2.359, de 04 de novembro de
2009, foi dado benefícios a todos os devedores do Município
de Nova Odessa na regularização de seus débitos. Ocorre que,
apesar dos benefícios propostos, dificuldades ainda persistem
aos devedores, dado o valor total do débito.
Os vereadores subscritores reconhecem
a importância
dos Planos Comunitários de Asfalto e que os mesmos cumprem
plenamente o objetivo de fornecer ferramentas financeiras
para a Administração Municipal equacionar este importante
investimento em infra-estrutura. Investimento este que deve
ter seus custos retornados aos cofres da Administração
Municipal.
Ocorre que, no caso específico deste tipo de débito,
entendemos que a Administração Municipal poderia analizar a
possibilidade de se extender o parcelamento a que se refere a
Lei 2.359/2009 para que o mesmo possa contemplar maior número
de parcelas (12 ou 24) sem a incidência de Multas e Juros.
Desta forma a Administração Municipal teria garantido seu
direito de obter o retorno do investimento público realizado
acrescido da correção monetária.
Em face do exposto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, postulando se
manifestar sobre a possibilidade do atendimento desta
solicitação.
Nova Odessa, 11 de novembro de 2010.
VAGNER BARILON

JOSÉ C. BELIZÁRIO

ADRIANO L. ALVES
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REQUERIMENTO N. 434/2010
Assunto:
Solicita
informações
do
Prefeito Municipal sobre a existência
de campanhas específicas para os
casos
de
AVC
(Acidente
Vascular
Cerebral).

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Tomamos conhecimento através de matéria jornalística
da sessão Combate à Doença do jornal ”Todo Dia” do dia
31/10/2010, sobre a forma que a gestão pública encara o
problema nos casos de AVC.
Dia 29 de Outubro é comemorado o dia mundial de
combate a este tipo de acidente vascular, desconhecido por
15% dos 800 entrevistados no Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto.
Segundo os dados do Datasus (Banco de Dados do
Sistema Único de Saúde), na RMC tivemos de janeiro até agosto
deste ano, um aumento de 11% de casos de AVC, e que a cada 6
horas uma pessoa é internada por este problema em nossa
região, totalizando 951 pessoas que deram entrada nos
hospitais da RMC.
No Brasil as mortes ocasionadas pelo problema são
mais preocupantes, a cada 5 minutos um brasileiro morre de
AVC.
São quase 100 mil mortes por ano segundo a Academia
Brasileira de Neurologia.
E um dos maiores problema é a falta de informação,
fazendo com que a população encare os sintomas com pouca
gravidade.
Quem
sofre
AVC
e
não
procura
atendimento
emergencial está sujeito a ter sérias seqüelas, ou na maioria
dos casos, morrer.
O problema é que os sintomas são na maioria das vezes
ignorados ou mesmo despercebidos fazendo com que a procura
por socorro seja tardia, os sintomas são variados: fraqueza,
dormência de um lado do corpo, dificuldade para falar ou
entender, perda súbita de visão, dificuldade de coordenação e
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forte dor de cabeça. Para o neurologista doutor Pontes Neto,
estes sintomas devem ser encarados como anúncio de uma
tragédia
A forma com que a gestão pública encara o problema, é
um caso sério, pois desde 2001 o tratamento trombolítico, o
mais adequado para o AVC, não é pago pelo SUS e o atendimento
não chega a 1%. O Brasil precisa aprender a lidar com este
problema que é a principal causa de morte em todo mundo,
morrendo mais de 100 mil pessoas por ano. O AVC precisa ser
entendido como uma epidemia grave e como uma emergência de
saúde pública, diz dr. Pontes Neto.
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 informações sobre o
assunto, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que
envolvem a questão:
a) Há projeto voltado a conscientizar a população
para evitar um AVC?
b) Nova Odessa possui cadastro no Hospital de quantas
pessoas com AVC fazem tratamento?
c) Quantas mortes tivemos por AVC?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 08 de Novembro de 2010.

ADRIANO L. ALVES

JOSÉ C. BELIZÁRIO

VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 435/2010

Assunto:

Solicita

informações

do

Poder Executivo e da Auto Viação Ouro
Verde, sobre os horários de ônibus
das linhas que especifica, bem como
sobre o transporte escolar.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Fomos

procurados

por

munícipes

que

são

usuários

do

ônibus da Auto Viação Ouro Verde que faz a linha Jardim das
Palmeiras/Americana e reclama sobre as informações recebidas,
pois o ônibus não passa no horário que esta disponível na
rodoviária,

e

quando

ligam

na

agência,

para

saber

do

acontecido, falam que tem ônibus e que está tudo normal.
Ademais, os veículos sempre quebram pelos caminhos.
A situação está crítica, pois tem pessoas que até já
perderam

o

emprego,

pois

já

deixaram

de

ir

trabalhar

ou

chegaram atrasadas por diversas vezes em razão dos problemas
acima mencionados.
Da

mesma

empresa,

recebemos

reclamação

quanto

aos

ônibus escolares, pois alguns soltam uma fumaça preta que
deixa as pessoas que estão por perto sufocadas. Antes, quando
as

viagens

eram

realizadas

pelas

outras

empresas

particulares, os motoristas eram obrigados a ter monitores em
cada ônibus, sendo que agora não existe este profissional e
as crianças sozinhas dentro dos ônibus não se comportam bem,
causando certa preocupação nas famílias que têm filhos usando
estes ônibus.
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Já tivemos reclamação da linha do São Francisco, quanto
a horários, ônibus lotadíssimos e ônibus que quase todo dia
quebra durante o percurso.
Em

anexo

também

segue

um

e-mail

de

reclamação

de

horários de ônibus no Jardim São Jorge.
Para

conhecimento

atribuições

que

são

Magna, REQUEREMOS,
após

ouvido

o

desse

Legislativo,

conferidas

aos

no

Vereadores

uso

pela

das
Carta

aos nobres pares, na forma regimental,

Plenário,

que

aprovem

o

encaminhamento

de

ofício ao Chefe do Executivo e à Empresa Auto Viação Ouro
Verde,

postulando

respostas

aos

questionamentos

formulados

abaixo, a saber:
a)

Existem

fiscais

para

controlar

os

horários

de

ônibus?
b) Como as informações chegam contraditórias, de quem é
a responsabilidade?
c) Por que a Ouro Verde não coloca monitores nos ônibus
escolares? O benefício trará novos encargos para a Prefeitura
Municipal?
d)

Quando

fazem

mudanças

de

horários,

itinerários,

pontos, por que o usuário não é consultado?
e)

Enviar

outras

informações

que

entenderem

como

relevantes.
Nova Odessa, 8 de novembro de 2010.

ADRIANO L. ALVES

JOSÉ C. BELIZÁRIO

VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 436/2010

Assunto:

Solicita

informações

do

Prefeito Municipal sobre a aprovação
de condomínios verticais.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Para conhecimento sobre o assunto, REQUEREMOS,
aos

nobres

pares,

na

forma

regimental,

após

ouvido

o

Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do
Executivo, postulando se digne informar sobre a Legislação
Federal de nº 4.591/1964, que dispõe sobre condomínios em
edificações,

determina

a

elaboração

da

Convenção

de

Condomínio e seu registro no Cartório de Registro de Imóveis,
que após aprovação do Condomínio, o alvará de construção para
as

obras

será

expedido

somente

após

apresentação

do

comprovante de inscrição.
Como

existem

vários

condomínios

sendo

construídos, gostaríamos de saber se ao iniciar estas obras
foram apresentados os comprovantes da inscrição do Cartório?
Nova Odessa, 08 de Novembro de 2010.

ADRIANO L. ALVES

JOSÉ C. BELIZÁRIO

VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 437/2010
Assunto:
Solicita
informações
do
Prefeito Municipal sobre as reformas
realizadas no Hospital Municipal.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Tomamos conhecimento que algumas empresas que prestam
serviço para o Município, na área de radiologia e análises
clínicas, realizaram algumas reformas no Hospital Municipal.
Em
face
do
exposto,
para
elucidar
a
questão,
REQUEREMOS, 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, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que
envolvem a questão:
a) Quais empresas contratadas pelo Município, ou pela
Organização
Pró-Saúde,
para
atuar
na
área
da
saúde,
realizaram reformas no Hospital?
b) Qual a quantia gasta em cada reforma?
c) É lícito o acordo realizado entre o Poder Público e
as empresas para a reforma de salas do Hospital?
d) Quem foi o responsável por esse acordo? Enviar cópia
dos ajustes celebrados com as empresas relacionados às
reformas em questão.
e) Ante as irregularidades apuradas pela Comissão
Especial de Inquérito envolvendo as sobreditas empresas,
quais as medidas adotadas em relação às mesmas? Pretende a
Prefeitura Municipal rescindir os contratos? Apresentar as
devidas justificativas para a posição adotada em relação a
cada contrato.
f) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 10 de novembro de 2010.

ADRIANO L. ALVES

JOSÉ C. BELIZÁRIO

VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 438/2010
CONTÉM ANEXO
Assunto:

Solicita

Prefeito

Municipal

informações
sobre

o

do

estudo

para abertura de rua ou reparos na
Avenida

Ampélio

Gazzetta

cruzamento

com a Rua Alzira Delega, no bairro
Green

Village,

pelo

número

de

acidentes que tem acontecido naquele
local.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Fomos procurados por vários moradores que se
utilizam do trajeto entre a Avenida Ampélio Gazzetta e a Rua
Alzira Delegá, pois todo pessoal que mora na parte de cima da
avenida, ao descer para ir até a escola do bairro ou pegar
ônibus, já faz o caminho “informalmente” existente. Todavia,
recentemente foram tapados os buracos da avenida e o resto de
material foi jogado neste local, como mostra as fotos em
anexo, ficando assim impossível de transitar por cima destes
obstáculos.
O

material

ali

depositado

está

causando

diversos acidentes com pedestres, especialmente crianças e
idosos, bicicletas e motos, razão pela qual os moradores nos
procuraram preocupados.
Gostaríamos de saber se existe a possibilidade
de um estudo para poder abrir uma rua no canteiro central
como foi feito abaixo do Posto de Gasolina do Supermercado
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Pague

Menos.

Seria

uma

maneira

de

contornar

a

situação

perigosa que vem acontecendo naquele entorno e amenizar o
perigo

constante

que

as

pessoas

vêm

tendo

ao

usar

este

caminho, não oficial.
Fomos até o local a pedido dos munícipes e
constatamos que realmente nas horas de embarque de ônibus e
de entrada e saída da escola, tem um grande movimento dos
transeuntes naquele local dificultando a travessia, pois a
rua do Posto é muito movimentada,

não possui saída e já

pertence ao São Manoel, a rua de cima, Natalia Klava, tem um
fluxo

muito

grande

de

caminhões,

por

isso

a

opção

dos

moradores de fazer este caminho.
Com a abertura do Condomínio Dona Esther e a
construção de um novo prédio no Green Village, o trânsito
será bem maior nas ruas citadas,

razão pela qual se faz

necessária a abertura de uma rua no local que já vem sendo
usado por transeuntes.
Em
pares,

na

forma

face

do

exposto,

regimental,

após

REQUEREMOS,
ouvido

em

aos

nobres

Plenário,

que

aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre a existência de estudos voltada
à implantação de uma via no local.
Na demora deste estudo, seria possível remover
o material que foi jogado no local ou espalhá-lo para evitar
transtorno para as pessoas que se utilizam desta passagem.
Nova Odessa, 08 de Novembro de 2010.

ADRIANO L. ALVES

JOSÉ C. BELIZÁRIO

VAGNER BARILON
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ANEXO AO REQUERIMENTO N. 438/2010

FOTO 01

FOTO 02

FOTO 03

FOTO 04
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REQUERIMENTO N. 439/2010
Assunto:

Solicita

Prefeito

informações

Municipal,

conseqüências
aprovação

das

sobre

as

decorrentes
emendas

do
da

apresentadas

ao projeto de lei n. 70/2010 (LOA).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Tendo

em

vista

as

emendas

apresentadas

ao

projeto de lei n. 70/2010, de autoria do prefeito municipal,
que estima a receita e fixa a despesa do Município de Nova
Odessa para o exercício de 2011.
Considerando
totalizam

R$

695.000,00

que

1.430.000,00

em

recursos

em

os

remanejamentos

recursos

vinculados,

propostos

ordinários
sendo

os

e

R$

mesmos

decorrentes, na sua maioria, da anulação parcial do programa
02.00.00 – Prefeitura Municipal; 02.06.00 – Sistema Viário;
02.06.01

–

Vias

Urbanas;

Classificação

Funcional:

15.452.0008.1.006; Especificação: Obras de Infraest. Urbana,
Abertura e Pav. Vias Públ, 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

as

conseqüências

decorrentes

da

aprovação das emendas em questão, especialmente no tocante
aos eventuais prejuízos às obras previstas para o programa
Sistema Viário.
Nova Odessa, 11 de novembro de 2010.

VANDERLEI APARECIDO DA ROCHA
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MOÇÃO N. 494/2010
Assunto:
Congratulações
com
a
Prefeitura, o Poder Judiciário, o
Cartório de Registro Civil e o
Sinoreg (Sindicato dos Notários e
Registradores
do
Estado
de
São
Paulo),
pelo
4º
Casamento
Comunitário de Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada
apreciação plenária a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
dirigida à Prefeitura e aos órgãos parceiros pela realização
do 4º Casamento Comunitário, realizado no dia 06 de Novembro,
no Ginásio de Esportes “Jaime Nércio Duarte”.
O evento contou com a participação de 24 casais tendo
como padrinhos o diretor de Convênio, senhor Ben-Hur Gomes, e
a vice-prefeita senhora Salime Abdo.
A participação desses casais veio oficializar a união
que na maioria deles já existia e também trouxe muita emoção
para alguns casais que seguiram a tradição,
realizando um
sonho de se casarem perante as leis dos homens, e formarem a
mais bela instituição que existe que é a família.
Tudo estava como manda a tradição, a marcha e a valsa
nupcial foram
apresentadas por
integrantes da Banda
Sinfônica
Municipal de Nova Odessa professor
Gunars Tiss,
tapete vermelho combinando com a linda decoração de rosas
também vermelhas, a mesa do bolo para fotos, brinde com
champanhe, presentes dos padrinhos tudo na mais singela e
emocionante recepção aos noivos.
Em face do exposto, na expectativa de receber integral
apoio dos pares no que tange esta iniciativa, requeremos,
após a deliberação plenária, seja endereçado ofício aos
órgãos acima mencionados, dando-lhes ciência da proposição.
Nova Odessa, 08 de Novembro de 2010.

ADRIANO L. ALVES
GERVÁSIO DE BRITO

VAGNER BARILON

JOSÉ C. BELIZÁRIO

ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA
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MOÇÃO N. 495/2010
Assunto:

Congratulações

responsáveis

pela

aos
pesquisa

realizada,

em

nosso

município,

através

12º

Censo

Demográfico

do

brasileiro.
Senhores Vereadores,
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada
apreciação plenária a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, a ser
dirigida ao Senhor Antonio Carlos Amaro da Silva, Coordenador
de

Subárea,

Censitário

ao

Senhor

Municipal,

Antonio

bem

Edison

como

aos

Beraldo,

seis

Agente

supervisores

e

cinqüenta recenseadores do I.B.G.E. (Instituto Brasileiro de
Geografia

e

Estatística),

pelos

trabalhos

prestados

ao

município de Nova Odessa, iniciado no dia 02 de agosto de
2010 e terminado no dia 31 de outubro, do decorrente ano.
A

importante

atuação

destes

profissionais

demonstrou

competência, responsabilidade e um esforço inaudito para com
a nossa cidade. Com a tarefa de contar quantos somos e como
vivemos

ficou

constatado

que

a

nossa

querida

Nova

Odessa

passou a quantificar 51.021 (cinqüenta e hum mil e vinte e
hum) habitantes. A vista deste número de habitantes, alguns
novos benefícios políticos e administrativos serão alcançados
por esta casa de leis.
Em face do exposto, na expectativa de receber integral
apoio

dos

requeremos,
ofício

nobres
após

aos

pares
a

no

que

deliberação

congratulados,

tange

plenária,
dando-lhes

esta
seja

iniciativa,
endereçado

ciência

desta

manifestação.
Nova Odessa, 10 de novembro de 2010.
JOSÉ MÁRIO MORAES

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – TEL.: (19) 3466-8866
CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – ESTADO DE SÃO PAULO
www.camaranovaodessa.sp.gov.br

MOÇÃO N. 496/2010
Assunto:
Aplausos
para
com
a
Associação Anjos da Alegria e com a
empresa Hanier Especialidades Químicas
Ltda., pelas razões que especifica.
Senhor Presidente,
Senhores vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada
apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APLAUSOS, por meio da
qual cumprimentamos a Associação Anjos da Alegria e a empresa
Hanier Especialidades Químicas Ltda., pelo trabalho desenvolvido
no último dia 07 de novembro na Comunidade Geriátrica de Nova
Odessa.
Os Anjos da Alegria é uma associação sem fins lucrativos,
que conta com o apoio de voluntários para realizar sua missão.
São homens e mulheres, profissionais das mais diversas áreas que
dedicam algumas horas por semana, ao entretenimento das pessoas,
levando-lhes alegria, tratando-as com a atenção e o carinho que
precisam e merecem.
Resultado
de
um
trabalho
solidário
e
voluntário
desenvolvido desde outubro de 2004 na cidade de Americana,
atendendo
entidades
e
instituições
públicas,
privadas
e
beneficentes auxiliando-as em suas necessidades básicas e
prioritárias, fortalecendo valores e princípios essenciais do
ser humano: amor, responsabilidade, organização, transparência,
respeito, paz, cooperação e união, promovendo a solidariedade e
mais amor ao próximo; fazendo visitas utilizando a figura do
palhaço despertando a criança que existe dentro de cada um;
promoção de campanhas para atender as instituições menos
favorecidas.
Seguindo neste contexto de cidadania, a empresa Hanier
Especialidades
Químicas
Ltda
tem
sido
de
extrema
responsabilidade social, pois além contribuir mensalmente com a
referida entidade, já atua nesta ação voluntária há 03 anos com
a participação inclusive de alguns funcionários da empresa que
também atuam na Associação Anjos da Alegria.
Com certeza, um trabalho louvável e principalmente um
exemplo a ser seguido por todos em nossa cidade.
Em face do exposto, e na expectativa de receber integral
apoio dos nobres pares no que tange esta iniciativa, requeremos,
após a deliberação plenária, seja endereçado ofício aos
homenageados, dando-lhes ciência da proposição.
Nova Odessa, 11 de novembro de 2010.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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MOÇÃO N. 497/2010
Assunto: Congratulações com o ator e
diretor Cícero Edno e sua produtora
Mônica Galhardo pela estréia no
Circuito Cultural Paulista
com a
peça “Poiese”.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

É com grande satisfação que estamos submetendo à
elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
dirigida ao artista Cícero Edno e sua produtora Mônica
Galhardo
pela estréia no Circuito Cultural Paulista, com a
peça “Poiese”.
Além de Cicero Edno integram o elenco o ator James
Ribeiro e os músicos Eduardo Brasil e Denis Talasso, que
proporcionaram ao público um espetáculo de altíssimo nível,
comprovando porque foram
selecionados pela Unidade de
Fomento da Difusão e Produção Cultural, para o Circuito
Cultural Paulista.
O público presente teve a certeza que valeu a pena a
estréia ser em nossa cidade, assim foi possível apreciar em
primeira mão o grupo Humor Sem Palavras, que trouxe um
espetáculo de mímica e música. Sem recorrer às palavras, eles
nos falam da relação entre as pessoas e do quanto é preciso,
nos colocar no lugar do outro para que possamos nos entender
com aqueles que queremos nos comunicar. Eles
mostraram
através da ingenuidade de um e o mau humor do outro, num tom
muito engraçado, as poderosas armas de um bom humor.
Em face ao exposto, esperamos receber integral apoio
dos nobres pares no que tange a esta iniciativa e requeremos,
após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao
artista homenageado, extensivo a sua trupe, dando-lhe ciência
da proposição.
Nova Odessa, 08 de Novembro de 2010.

ADRIANO L. ALVES

JOSÉ C. BELIZÁRIO

VAGNER BARILON
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MOÇÃO N. 498/2010
Assunto: Congratulações com Paulo
Roberto e equipe esportiva da Rádio
Paraíso FM pelos serviços prestados
em prol do Esporte do Município de
Nova Odessa.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada
apreciação plenária a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
dirigida a Paulo Roberto e equipe esportiva da Rádio Paraíso
FM pelos serviços prestados em prol do Esporte do Município
de Nova Odessa.
Uma das coisas mais criativas do nosso Rádio é a
narração esportiva. Grandes vozes, estilos imbatíveis. Quem
ouve, e muita gente não abre mão de ouvir um jogo pelo Rádio,
sabe da emoção de se acompanhar uma jogada de seu time na voz
de seu narrador predileto.
Em Nova Odessa, a equipe da Rádio Paraíso FM, é
encarregada de relatar os eventos do certame. As transmissões
são desenvolvidas por profissionais comprometidos em levar
informação dos jogos com uma descrição sempre emocionante,
precisa e rica em detalhes. Jogando com o imaginário do
fanático torcedor, criando o lance mais bonito que a
realidade.
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 a Paulo
Roberto e equipe esportiva da Rádio Paraíso FM, dando-lhe
ciência da proposição.
Nova Odessa, 11 novembro de 2010.

JOSÉ C. BELIZÁRIO

VAGNER BARILON

ADRIANO LUCAS ALVES
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MOÇÃO N. 499/2010
Assunto: Congratulações com o Rotary
Club de Nova Odessa, Distrito 4310,
pelas homenagens aos profissionais e
empresários em comemoração à Semana
de Ética Profissional.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada
apreciação plenária a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
dirigida ao Rotary Club de Nova Odessa, Distrito 4310, pelas
homenagens aos profissionais e empresários em comemoração à
Semana de Ética Profissional.
Em cumprimento aos termos da Lei Municipal de Nova
Odessa de nº 1.465, de 15 de agosto de 1995, de autoria do
Vereador Jair Bento Carneiro que instituiu no âmbito do
Município de Nova Odessa, a Semana de Ética Profissional, a
ser realizada anualmente com organização do Rotary Club em
parceria com o poder público.
Para comemorar esta importante data no calendário, o
Rotary Club de Nova Odessa, no dia 08 de novembro, em
cerimônia no Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Nova
Odessa, prestou homenagens aos profissionais e empresários,
que destacaram, durante o ano de 2010, eleitos por membros do
Clube.
A
homenagem
tem
por
finalidade
expressar
o
reconhecimento aos profissionais e empresários que se
destacaram em seus produtos e serviços prestados aos clientes
e consumidores em geral. Estimular os profissionais e
empresários a estarem sempre aprimorando seus serviços e
oferecendo melhores produtos e qualidade no atendimento,
aplicando estratégias de modernização de seu negocio,
buscando padrões de excelência e ética nas suas atividades em
prol dos clientes, aperfeiçoando-se e atualizando-se na sua
profissão.
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 Rotary
Club de Nova Odessa, dando-lhe ciência da proposição.
Nova Odessa, 11 novembro de 2010.
JOSÉ C. BELIZÁRIO

VAGNER BARILON

ADRIANO LUCAS ALVES
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MOÇÃO N. 505/2010

Assunto:

Congratulações

Excelentíssima
Rousseff,

Senhora

eleita

com

Dilma

a
Vana

presidente

da

República.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada
apreciação

plenária

a

presente

MOÇÃO

DE

CONGRATULAÇÃO

dirigida a Excelentíssima Senhora Dilma Vana Rousseff, eleita
presidente da República.
Filha

do

engenheiro

e

poeta

búlgaro

Pétar

Russév

(naturalizado brasileiro como Pedro Rousseff) e da professora
brasileira Dilma Jane Silva, a homenageada fez a pré-escola
no Colégio Isabela Hendrix e, a seguir, ingressou em um dos
colégios mais tradicionais do Brasil, o Sion, de influência
católica, ambos em Belo Horizonte, sua cidade natal.
Aos
Central,

16

anos,

atualmente

transferiu-se
denominado

para

Escola

o

Colégio

Estadual

Estadual

Governador

Milton Campos. Cursou a Faculdade de Ciências Econômicas da
Universidade Federal de Minas Gerais.
Filiou-se

ao

Partido

Democrático

Trabalhista

(PDT),

fundado por Leonel Brizola em 1979.
Dilma

ocupou

os

cargos

de

secretária

da

Fazenda

da

Prefeitura de Porto Alegre (1986-89), presidente da Fundação
de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul
(1991-93)

e

secretária

de

estado

de

Energia,

Minas

e

Comunicações em dois governos: Alceu Collares (PDT) e Olívio
Dutra (PT).

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – TEL.: (19) 3466-8866
CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – ESTADO DE SÃO PAULO
www.camaranovaodessa.sp.gov.br

Filiada ao Partido dos Trablhadores (PT) desde 2001,
coordenou a equipe de Infra-estrutura do Governo de Transição
entre o último mandato do ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso e o primeiro de Luiz Inácio Lula da Silva, tornandose membro do grupo responsável pelo programa de Energia deste
governo.
A homenageada foi ministra da pasta das Minas e Energia
entre

2003

e

junho

de

2005.

Posteriormente,

foi

nomeada

Ministra-Chefe da Casa Civil.
Triunfou nas eleições presidenciais de 2010, no segundo
turno, com 56,05% dos votos válidos, tornando-se a primeira
mulher na presidência da República Federativa do Brasil.
O

povo

novaodessense

contribui

com

esta

conquista,

posto que em nosso município a homenageada obteve, no segundo
turno, 58,5% dos votos válidos.
Desejamos a congratulada uma feliz e profícua gestão.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio
dos

nobres

requeremos,

pares
após

no
a

que

tange

deliberação

a

esta

plenária,

iniciativa,
seja

e

endereçado

ofício a Excelentíssima Senhora Dilma Vana Rousseff.
Nova Odessa, 11 de novembro de 2010.

VANDERLEI APARECIDO DA ROCHA
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