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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 dia 09 de
setembro de 2013, obedecendo a seguinte ordem: 1ª parte Pequeno Expediente – Ordem do Dia e Explicação Pessoal. 2ª
parte – Requerimentos, Moções e Uso da Tribuna Livre.

PEQUENO EXPEDIENTE
FASE INFORMATIVA
PAUTA DE
INFORMAÇÕES, INDICAÇÕES E
MOÇÕES DE PESAR
SESSÃO ORDINÁRIA DE
09 DE SETEMBRO DE 2013
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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES”
PROPOSITURAS PROTOCOLADAS NA SECRETARIA DESTA CASA E DISTRIBUÍDAS ÀS
COMISSÕES PERMANENTES PARA ANÁLISE:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 15/2013, DE AUTORIA DO VEREADOR
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ NOVAODESSENSE À
SENHORA GILDA MARIA DE CARVALHO CUNHA.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 16/2013, DE AUTORIA DO VEREADOR
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ NOVAODESSENSE À
SENHORA ELIANA ROSA MILANI EREDIA TURCATTO.
PROJETO DE LEI N. 118/2013, DE AUTORIA DO VEREADOR CELSO GOMES DOS REIS
APRÍGIO, INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, A “SEMANA DE
CONSCIENTIZAÇÃO E APOIO AOS PORTADORES DA DOENÇA DE PARKINSON” E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI N. 119/2013, DE AUTORIA DO VEREADOR CELSO GOMES DOS REIS
APRÍGIO, QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, A “SEMANA DE
PREVENÇÃO À SÍNDROME ALCOÓLICA FETAL” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Recebemos 02 (dois) comunicados informando sobre a liberação de recursos
financeiros para o município de Nova Odessa.
As Indicações e as moções de pesar
encaminhadas aos respectivos destinatários.

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. 594/2013 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA

Indica ao Poder Executivo a necessidade de colocação de lombadas na rua que
especifica.

N. 595/2013 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA

Indica ao Poder Executivo a necessidade de poda de árvores na Rua Duque de Caxias,
782 - Centro, pelas razões que especifica.

N. 596/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA

Solicita a supressão da árvore localizada na Rua Brasília, cruzamento com a Rua Natal,
no Jardim São Jorge.

N. 597/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA

Solicita a adoção de medidas voltadas a reforçar a sinalização de alerta na Rodovia
Arnaldo Júlio Mauerberg, em frente ao Portal dos Nobres, pelas razões que especifica.

N. 598/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA

Indico ao Poder Executivo a necessidade de reparos na malha asfáltica da Av. Ampélio
Gazzetta, travessa com a Av. Brasil, na entrada do Jardim Marajoara.

N. 599/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA

Indico ao Poder Executivo a necessidade de reparos na malha asfáltica da Avenida 2, no
Jardim São Manoel.
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N. 600/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA

Indico ao Poder Executivo a necessidade de reparos na malha asfáltica da Rua Fioravante
Martins, no Jardim São Manoel.

N. 601/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA

Indico ao Poder Executivo a necessidade de reparos na malha asfáltica da Rua dos
Angicos, no Jardim das Palmeiras.

N. 602/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA

Solicita a supressão de um tronco de árvore localizado na Rua Ernesto Araium, ao lado
do condomínio São Lourenço, no Jardim Santa Rosa.

N. 603/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA

Solicita a supressão de um tronco de árvore localizado na Rua Azil Martins, em frente ao
número 1043, no Jardim Santa Rosa.

N. 604/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA

Solicita a supressão de um tronco de árvore localizado na Rua São Paulo, em frente ao
número 129, no Jardim São Jorge.

N. 605/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA

Solicita a supressão de um tronco de árvore localizado na Rua São Paulo, em frente ao
número 205, no Jardim São Jorge.

N. 606/2013 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA

Indico ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na Rua Rio
Branco, em frente ao número 1356, no Jardim Santa Rosa.

N. 607/2013 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA

Indica ao Poder Executivo, a necessidade de limpeza e retirada de entulho da Rua Pedro
Camondá, 190 - Santa Rita I, conforme especifica.

N. 608/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES

Indica ao Poder Executivo à necessidade da poda dos eucaliptos, que podem cair sobre
as casas na Rua Porto Alegre, Jardim do São Jorge.

N. 609/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES

Indica ao Poder Executivo à necessidade da limpeza, da guia e Rua Porto Alegre, Jardim
do São Jorge.

N. 610/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES

Indica ao Poder Executivo à necessidade de(varredura) limpeza, da guia e Rua Porto
Alegre, proximidade ao numero 129 do Jardim São Jorge.

N. 611/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

Solicita a implantação de uma lombada na Rua Higino Bassora, próximo do nº. 584, no
bairro Residencial Klavin.

N. 612/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

Solicita ao Poder Executivo a necessidade de limpeza de uma "canaleta de escoamento
de água" localizada na Rua José Carlos de Oliveira, esquina com a Rua João Carlos
Pedrosa no Jardim Marajoara.

N. 613/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza de uma "canaleta de escoamento
de água" localizada na Rua José Carlos de Oliveira, esquina com a Rua João Carlos
Pedrosa no Jardim Marajoara.
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N. 614/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Indica ao Poder Executivo a necessidade de recuperação da malha asfáltica da Rua
Dante Gazzetta, entre as ruas Paulo L. Souza Nogueira e Antonio Carrion, na Vila Azenha.

N. 615/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Indica ao Poder Executivo a supressão de uma árvore Rua Bento Toledo Rodovalo em
frente n. 456 na Vila Azenha.

N. 616/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Indica ao Poder Executivo a supressão de uma árvore Rua Antonio Carrion em frente n.
450 na Vila Azenha.

N. 617/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a recuperação da
malha asfáltica da Rua Bento Toledo Rodovalo, na esquina com a Rua João Bordon, na
Vila Azenha.

N. 618/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Indica ao Poder Executivo que através dos setores competentes façam a recuperação da
malha asfáltica da Rua Carlos Eduardo Fraschetti, na esquina com a Rua Dante Gazzetta,
no Jardim Flórida.

N. 619/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, faça a manutenção
da malha asfáltica da Rua Joaquim Gomes, entre a Rua das Crianças e a Rua Frederico
Lanzoni, no Jardim Santa Luiza II.

N. 620/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, faça a manutenção
da malha asfáltica da Rua Maximiliano Dalmedico, entre as ruas Norma Bassora e
Joaquim Gomes, no Jardim Santa Luiza II.

N. 621/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a recuperação da
malha asfáltica da Rua Brasília, na esquina com a Rua Aracajú, no Jardim São Jorge.

N. 622/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Indica a necessidade de reparo em "canaleta de escoamento de água" localizada na Rua
Arlindo Casassa, na esquina com a Rua Maximiliano Dalmédico, no Jardim Santa Luiza I.

N. 623/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Indica a supressão de uma arvore localizada na Rua Emygdio Pierozzi, de frente ao n.
843, no Jardim Marajoara.

N. 624/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA

Indica ao Prefeito Municipal a adoção de medidas para manutenção (pintura) das
lombadas existentes na cidade.

N. 625/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA

Indica ao Poder Executivo a necessidade de sinalização de solo (faixa de pedestre e
deficiente físico) em frente ao CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) no
Jardim das Palmeiras.

N. 626/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA

Indica ao Poder Executivo a necessidade de instalação de lixeiras na Praça Pastor
Antonio Munhoz, localizada no Jardim Santa Rita I.
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N. 627/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA

Indica ao Poder Executivo, a necessidade de recuperação da malha asfáltica da Rua
Augusto Peterlevitz entre as Ruas, Riachuelo e Antonio Zanaga, no Jardim Bela Vista.

N. 628/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES

Indica ao Poder Executivo a necessidade da retirada do entulho na Rua 15 de novembro,
nº 789, centro.

N. 629/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES

Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes faça a recuperação da
malha asfáltica da Avenida Ampélio Gazzetta frente ao Jardim Eneides na altura do nº.
454 conforme especifica.

N. 630/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA

Indica ao Poder Executivo a necessidade de varredura (limpeza) do calçamento total ao
entorno do Ginásio Municipal Jaime Nércio Duarte (Carioba), no jardim Santa Rosa.

N. 631/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA

Indica ao Poder Executivo a necessidade de sinalização de solo (deficiente físico) em
frente as Casas de Repouso do Município.

N. 632/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA

Indica ao Poder Executivo a necessidade de melhorar a iluminação da Praça do Jardim
São Jorge.

N. 633/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA

Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza da Praça Benedito da Cruz Prata,
área localizada no cruzamento das Ruas Vadi Bufarah e Carlos Liepin, no Jardim Bela
Vista.

N. 634/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA

Indica ao Poder Executivo a necessidade de varredura (limpeza) em frente a antiga
piscina do Jacó, na Rua Riachuelo, no Jardim Santa Rosa.

N. 635/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA

Indica a supressão de um toco de arvore localizada na Rua Heitor Cibin, de frente ao n.
88, no Jardim Santa Rosa.

N. 636/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA

Indica a supressão de um toco de arvore localizada na Rua Heitor Cibin, de frente ao n.
90, no Jardim Santa Rosa.

N. 637/2013 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA

Indica ao Poder Executivo, a necessidade de reparos na malha asfáltica da Rua Dos
Jacarandás - Jd. das Palmeiras, conforme especifica.

N. 638/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES

Indica ao Poder Executivo a adoção de medidas no sentido de efetuar reparos no bueiro
e na valeta da Rua São Paulo, próximo ao nº 65, no Jd. São Jorge, onde ocorre a retenção
de água.

N. 639/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES

Indica ao Poder Executivo a adoção de medidas no sentido de efetuar reparos na valeta
da Rua Porto Alegre com a Aracaju, no Jd. São Jorge, onde ocorre a retenção de água.

N. 640/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES

Indica ao Poder Executivo a adoção de medidas no sentido de efetuar reparos na valeta
da Rua Sidney de Souza, no bairro Santa Rita II, onde ocorre a retenção de água.
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N. 641/2013 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO

Solicita o conserto de um banco de cimento no passeio público da Rua Alexandre Bassora
- Nossa Senhora de Fátima.

N. 642/2013 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO

Solicita a recuperação da malha asfáltica na Rua Joaquim Gomes - Bairro Nossa Srª de
Fátima no trecho do número 25 ao 40.

N. 643/2013 - Autor: JOSÉ PEREIRA

Solicita a retirada de cinco árvores localizadas na Avenida Carlos Botelho, nas
proximidades com a Rua Azil Martins (Igreja Comunidade Filhos da Fé).

N. 644/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA

Solicita a supressão de uma arvore localizada na Rua Heitor Cibin, de frente ao n. 88, no
Jardim Santa Rosa.

PAUTA DE MOÇÕES DE PESAR
N. 286/2013 - Autor: VAGNER BARILON
Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Lanzoni.

N. 287/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Altair Brasilencio.

N. 288/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Mudes Alves de Freitas.

N. 289/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Voto de Pesar pelo falecimento da senhora Leontina Pelicani Lanzoni.

N. 294/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Raimundo Nonato Couto.

N. 295/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Milentino Augusto.

N. 296/2013 - Autor: VAGNER BARILON
Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Josefa Esteves Alvarez Alves.
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EXPEDIENTE
FASE DELIBERATIVA
ATA DA VIGÉSIMA OITAVA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PLENÁRIA
NA VIGÉSIMA NONA
SESSÃO ORDINÁRIA A SER
REALIZADA NO DIA

09 DE SETEMBRO DE 2013
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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA,
REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013.
Aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2013 (dois mil e treze), 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 vigésima oitava sessão ordinária do primeiro ano
legislativo, da décima terceira legislatura do ano 2013. Às 18 (dezoito) horas e 15
(quinze) minutos, havendo número legal, o presidente, vereador VAGNER BARILON,
declara aberta a sessão e solicita que a servidora Rita de Cássia proceda a leitura de um
trecho da bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador AVELINO XAVIER ALVES, INDICAÇÃO N.
563/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza (varredura) da Rua
Waldemar Sniquer, próximo ao Recanto Millenium, no Jd. Santa Rosa. INDICAÇÃO N.
564/2013 que solicita o recapeamento do asfalto na Rua Waldemar Sniquer que sai da
Rua Rio Branco e termina na Rua Hermam Jankovitz, no Bairro Jd. Santa Rosa. INDICAÇÃO
N. 578/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada mensal de galhos e
entulhos dos Bairros Chácaras Acapulco e Las Palmas e colocados em local determinado.
INDICAÇÃO N. 579/2013 que solicita ao Poder Executivo o policiamento dos bairros
Chácaras Acapulco e Las Palmas, pelo menos uma vez por dia e duas à noite. INDICAÇÃO
N. 580/2013 que indica adoção de medidas no sentido de efetuar limpeza no meio fio da
rua Silvio de Paula esquina com a rua Virgilio Bodini, no Jd. N.S Fátima. FASE
INFORMATIVA: Do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, INDICAÇÃO N. 565/2013 que
indica ao Poder Executivo a necessidade de demarcação no chão e colocação de placas
sinalizadoras de trânsito nas ruas que especifica. INDICAÇÃO N. 566/2013 que indica ao
Poder Executivo, a necessidade de limpeza e retirada de entulho da Rua Emilia Pelisson
Fadel, 62 - São Manoel, conforme especifica. INDICAÇÃO N. 567/2013 que indica ao Poder
Executivo, a necessidade de limpeza e retirada de entulho da Rua Dr. Sidney de Sousa
Almeida, 453 - Santa Rita II, conforme especifica. INDICAÇÃO N. 568/2013 que indica ao
Poder Executivo a necessidade de colocação de lombadas na rua que especifica.
INDICAÇÃO N. 569/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de poda de árvore
na Rua Pedro Abel Jankovitz, 284 - Jequitibás, pelas razões que especifica. Do vereador
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, INDICAÇÃO N. 570/2013 que indica ao Poder Executivo a
necessidade de reparos na malha asfáltica da Rua Herman Jankovitz, no Jardim Santa
Rosa, conforme especifica. INDICAÇÃO N. 571/2013 que indica a supressão de um tronco
de árvore localizado na Rua Roberto Sprógis, ao lado da CMEI Valter Merenda, no Jardim
Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 572/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de
retirada de entulho depositado na Rua João Peterlevitz, ao lado do número 115, no Jardim
Bela Vista. INDICAÇÃO N. 573/2013 que indica a supressão de um tronco de árvore
localizado na Rua 13 de Maio, em frente o número 460, no Centro. INDICAÇÃO N.
574/2013 que indica a supressão de um tronco de árvore localizado na Rua 13 de Maio,
em frente ao número 654, no Centro. INDICAÇÃO N. 575/2013 que indica a supressão de
um tronco de árvore localizado na Rua 13 de Maio, em frente ao número 657, no Centro.
INDICAÇÃO N. 576/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de
entulho depositado na Rua 13 de Maio, em frente ao número 435, no Centro. INDICAÇÃO
N. 577/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho
depositado na Rua 13 de Maio, em frente ao número 766, no Jardim Bela Vista. Do
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, INDICAÇÃO N. 581/2013 que solicita a adoção
das medidas necessárias voltadas à sinalização de solo na rotatória do Residencial
Parque Klavin. INDICAÇÃO N. 582/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de
limpeza da boca de lobo situada na Rua Olívio Domingos Casazza, no Jardim Maria
Helena. INDICAÇÃO N. 583/2013 que solicita a limpeza da boca de lobo situada na Rua
Jequitibás, no Jardim Alvorada, próximo da escola Salime Abdo. Do vereador VAGNER
BARILON, INDICAÇÃO N. 584/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de
recuperação da malha asfáltica da Rua Virgílio Bodini, entre as ruas Silvio de Paula e
Maximiliano Dalmedico, no Jardim Santa Luiza I. INDICAÇÃO N. 585/2013 que indica ao
Poder Executivo a necessidade de recuperação da malha asfáltica da Rua Dante
Gazzetta, entre as ruas Pedro Sniker, e Henrique Felix no Jardim Fadel. INDICAÇÃO N.
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586/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado
na Rua Dante Gazzetta, de frente ao nº 1084, no jardim Fadel. INDICAÇÃO N. 587/2013
que indica ao Poder Executivo a necessidade de reparos em um bueiro existente na Av.
Brasil, na altura do nº1515, no jardim Marajoara. INDICAÇÃO N. 588/2013 que indica ao
Poder Executivo, a necessidade de recuperação da malha asfáltica da Av. Ampélio
Gazzetta, entre a Av. Industrial Oscar Bergren, e a Rua Americana no Jardim Eneides.
INDICAÇÃO N. 589/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza do
terreno localizado na Av. Ampélio Gazzetta, ao lado do nº 4854, no Jardim Eneides.
INDICAÇÃO N. 590/2013 que indica ao Poder Executivo, a necessidade de recuperação da
malha asfáltica da Rua Rute Klavin Grikis, entre a Rua José Carlos de Oliveira e a Av.
Brasil, no Jardim Marajoara. INDICAÇÃO N. 591/2013 que indica ao Poder Executivo a
necessidade de retirada de entulho, e construção de calçada na Rua Carlos Rosenfeld no
Bairro Cachoeira. INDICAÇÃO N. 592/2013 que indica ao Poder Executivo que, através dos
setores competentes, faça a recuperação da malha asfáltica da Rua Jorge Hunter, na
esquina com a Rua Joaquim Sanches, no Jardim Bela Vista. INDICAÇÃO N. 593/2013 que
indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, faça a recuperação da
malha asfáltica da Rua Riachuelo, entre as ruas, Prof. Carlos Liepin e Augusto Peterlevitz,
no Jardim Bela Vista. MOÇÕES DE PESAR: Da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, MOÇÃO
N. 274/2013 voto de pesar pelo falecimento da Senhorita EDILEUZA SILVA DE ALMEIDA.
Do vereador VAGNER BARILON, MOÇÃO N. 277/2013 voto de pesar pelo falecimento do
senhor Benedito Cirilo. MOÇÃO N. 278/2013 voto de pesar pelo falecimento de Alan dos
Santos Amaro. MOÇÃO N. 279/2013 voto de pesar pelo falecimento do senhor Janis
Ludbares. Do vereador AVELINO XAVIER ALVES, MOÇÃO N. 280/2013 voto de pesar pelo
falecimento da Senhora Mercedes Noza Lira Rodrigues. Do vereador SEBASTIÃO GOMES
DOS SANTOS, MOÇÃO N. 283/2013 voto de pesar pelo falecimento da senhora Neide
Azevedo Pereira da Penha (faixa 01). ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA é
colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por
unanimidade (faixa 02). Em seguida o presidente anuncia a ORDEM DO DIA – 01 – VETO
TOTAL AO AUTÓGRAFO Nº. 54, DE 11 DE JULHO DE 2013, DE AUTORIA DO ILUSTRE
VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE
ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS NOS LOCAIS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA,
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VAGNER BARILON discursam. É colocado em votação, sendo
ACOLHIDO por seis votos favoráveis (AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA,
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA e dois contrários (ANTONIO ALVES TEIXEIRA e CLÁUDIO
JOSÉ SCHOODER) (faixa 03). 02 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 03/2013 DE
AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, QUE QUE INSTITUI O PROJETO CÂMARA
MELHOR IDADE. É colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,
ANTONIO ALVES TEIXEIRA e JOSÉ PEREIRA discursam. O vereador JOSÉ PEREIRA solicita
vista da proposição. Por se tratar do segundo pedido, o mesmo é submetido ao Plenário,
sendo aprovado (faixa 04). 03 – PROJETO DE LEI N. 31/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR
AVELINO XAVIER ALVES, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.258,
DE 09 DE JULHO DE 1.991 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A EMENDA N. 01/2013 é colocada
em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA e VLADIMIR ANTONIO DA
FONSECA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADA. O projeto de lei é
colocado em discussão, os vereadores AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS
APRÍGIO, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, JOSÉ PEREIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e ANTONIO ALVES TEIXEIRA
discursam. O projeto é colocado em votação, sendo REPROVADO por cinco votos
contrários e quatro favoráveis (faixa 05). 04 – PROJETO DE LEI N. 66/2013 DE AUTORIA DO
VEREADOR CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE
DA IDENTIFICAÇÃO EM BRAILLE DOS BANHEIROS DESTINADOS AO PÚBLICO EM GERAL. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, o vereador VLADIMIR
ANTONIO DA FONSECA solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do
primeiro pedido (faixa 06). 05 – PROJETO DE LEI N. 72/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, QUE OBRIGA OS RESTAURANTES, CHURRASCARIAS,
LANCHONETES E SIMILARES A MANTER À DISPOSIÇÃO DE SEUS CLIENTES E USUÁRIOS,
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CARDÁPIOS E RELAÇÕES DE PREÇOS DE SEUS SERVIÇOS IMPRESSOS EM SISTEMA
'BRAILLE'. É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. O
vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA solicita vista da proposição, sendo atendido
por se tratar do primeiro pedido (faixa 07). 06 – PROJETO DE LEI N. 73/2013 DE AUTORIA
DO VEREADOR CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, QUE DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DOS ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DISPONIBILIZAR O USO DA LUPA
ELETRÔNICA PARA AUXILIAR AS PESSOAS DE BAIXA VISÃO A VISUALIZAR DOCUMENTOS,
CONTRATOS, LIVROS, OU QUALQUER TEXTO QUE DELE SEJA NECESSÁRIO PARA SUA
COMPREENSÃO E ANÁLISE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, os
vereadores CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO e VAGNER BARILON discursam. O vereador
VAGNER BARILON solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro
pedido. O vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO discursa com fulcro no art. 132 do
Regimento Interno (faixa 08). 07 – PROJETO DE LEI N. 74/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE
TREINAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES
TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa
09). 08 – PROJETO DE LEI N. 80/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, QUE
DETERMINA A AFIXAÇÃO, NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, DE PLACA VISÍVEL
COM A RESPECTIVA TABELA SOBRE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS. É colocado em discussão, os vereadores JOSÉ PEREIRA e VLADIMIR ANTONIO DA
FONSECA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa
10). 09 – PROJETO DE LEI N. 81/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR CELSO GOMES DOS REIS
APRÍGIO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DOS HOSPITAIS E SIMILARES
LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO, DE AFIXAREM EM LOCAL VISÍVEL, RELAÇÃO DOS GRUPOS DE
ALCOÓLICOS ANÔNIMOS (A.A.), NARCÓTICOS ANÔNIMOS (N.A.) E AMOR EXIGENTE (A.E.)
EXISTENTES NO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE AUXILIAR NO TRATAMENTO DA
DEPENDÊNCIA QUÍMICA. É colocado em discussão, os vereadores CELSO GOMES DOS REIS
APRÍGIO, VAGNER BARILON, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e ANTONIO ALVES TEIXEIRA
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 11). 10 –
PROJETO DE LEI N. 86/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR AVELINO XAVIER ALVES, QUE
INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, O "DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, os vereadores VLADIMIR
ANTONIO DA FONSECA e AVELINO XAVIER ALVES discursam. É colocado em votação,
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 12). 11 – REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL –
PROJETO DE LEI N. 117/2013 DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, QUE ALTERA A
REDAÇÃO DOS ARTIGOS 1º. 2º; INSEREM OS PARÁGRAFOS 1º, 2º, E REVOGA O PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.676, DE 28 DE JUNHO DE 1999. É colocado
em discussão, os vereadores JOSÉ PEREIRA e VAGNER BARILON discursam. É colocado
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 13). 12 – PROJETO DE LEI N.
87/2013 DE AUTORIA DA VEREADORA CARLA FURINI DE LUCENA, QUE DÁ DENOMINAÇÃO
DE "AVELINO LOBÃO" À RUA VINTE E TRÊS (23) DO LOTEAMENTO JARDIM SÃO MANOEL. É
colocado em discussão, a vereadora CARLA FURINI DE LUCENA solicita a leitura da
biografia do homenageado, sendo o pedido atendido. Os vereadores AVELINO XAVIER
ALVES, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, CLÁUDIO
JOSÉ SCHOODER, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, JOSÉ
PEREIRA e VAGNER BARILON discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE
LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA,
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) (faixa 14). 13 –
PROJETO DE LEI N. 88/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO,
QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, A "SEMANA DE COMBATE AO
ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 15). 14 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N. 59/2013 DE AUTORIA DO VERADOR CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, O "DIA DA
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CÃOMINHADA" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA,
AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO,
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA), ausente o vereador JOSÉ PEREIRA (faixa 16). 15 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N. 61/2013 DE AUTORIA DO VERADOR ANTONIO
ALVES TEIXEIRA, QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO O "DIA DO
DIRETOR DE ESCOLA E DO ADMINISTRADOR DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA,
AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO,
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA), ausente o vereador JOSÉ PEREIRA (faixa 17). A sessão
é suspensa por cinco minutos. Reaberta a sessão, os vereadores ANTONIO ALVES
TEIXEIRA (faixa 18) e SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS (faixa 19) utilizam a Tribuna Livre
para Explicação Pessoal. Após o intervalo regimental, o presidente anuncia a PAUTA DE
REQUERIMENTOS E MOÇÕES: REQUERIMENTO N. 519/2013 de autoria do vereador
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, convoca o Secretário de Administração, a Secretária de
Saúde, a Diretora Geral de Saúde, o Diretor Técnico Hospitalar e o responsável pelo Setor
de Ambulâncias para prestar informações sobre assuntos relacionados à área da Saúde. É
colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER e JOSÉ PEREIRA discursam. É colocado em votação, sendo REPROVADO por
cinco votos contrários (AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES
DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) e três favoráveis. O
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita a palavra nos termos do art. 132 do
Regimento Interno, sendo o pedido indeferido (faixa 20). REQUERIMENTO N. 710/2013 de
autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal
sobre as antenas transmissoras de telefonia celular. É colocado em discussão, o vereador
ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. O vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA solicita
vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 21).
REQUERIMENTO N. 711/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO,
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre estudos voltados a implantação da
Adoção de Bibliotecas das escolas municipais. É colocado em discussão, o vereador
ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 22). REQUERIMENTO N. 712/2013 de autoria do vereador CELSO
GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre estudos
voltados a adoção de uma bíblia em braile para a Biblioteca Municipal. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade
(faixa 23). REQUERIMENTO N. 713/2013 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES,
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de implantar faixa de
pedestres, placas de advertência e marcação de vagas para deficientes, na Rua Silvio de
Paula, conforme especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 24). REQUERIMENTO N. 714/2013 de
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Chefe do
Executivo sobre a placa do Cemitério Municipal. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 25). REQUERIMENTO N.
715/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações
do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de oferecer curso de libras gratuito à
população, garantindo a inclusão social das pessoas com deficiência auditiva como
ouvintes. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 26). REQUERIMENTO N. 716/2013 de autoria do
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a existência de Programa Masculino em Atenção Integral a Saúde. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade
(faixa 27). REQUERIMENTO N. 717/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA,
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de se firmar convênio
com o Jardim Botânico Plantarum e com o Instituto de Zootecnia para que os alunos da
rede municipal de Ensino possam realizar passeios dirigidos aos referidos locais. É
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colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 28). REQUERIMENTO N. 718/2013 de autoria do vereador ANTONIO
ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre as medidas que serão
adotadas com relação ao descarte irregular de lixo e entulho em área situada no Jardim
Capuava. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CELSO
GOMES DOS REIS APRÍGIO e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursam. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 29). REQUERIMENTO N. 719/2013 de
autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a compra do veículo que especifica (Corolla, ano 2013). É colocado em discussão,
os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA e JOSÉ PEREIRA discursam. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 30). REQUERIMENTO N. 720/2013 de
autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal,
sobre a construção de cisternas nos prédios públicos municipais. É colocado em
discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 31). REQUERIMENTO N. 721/2013 de autoria do
vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a
construção de cisternas nos prédios públicos municipais informações do Chefe do
Executivo sobre o envio de projeto de lei a esta Câmara Municipal para disciplinar o
trânsito de veículos de tração animal na área central (carroças e charretes). É colocado
em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA e VAGNER BARILON discursam. É
colocado em votação, sendo REPROVADO por seis votos contrários (AVELINO XAVIER
ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA,
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) e dois favoráveis
(faixa 32). REQUERIMENTO N. 722/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS
APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a afixação de sinalização de
solo especial para deficientes visuais, o chamado "Piso Tátil" nas calçadas e principais
pontos da região central de Nova Odessa. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 33). REQUERIMENTO N.
723/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações
do Prefeito Municipal, sobre a participação dos alunos da rede municipal de ensino no
projeto "Bicho de estimação e como Nasce um Livro". É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 34).
REQUERIMENTO N. 724/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO,
solicita informações do Prefeito Municipal sobre estudos voltados ao acolhimento de pais
que tenham bebês com deficiência no município de Nova Odessa. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade
(faixa 35). REQUERIMENTO N. 725/2013 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE
LUCENA, solicita informações do Prefeito Municipal e da Secretaria de Estado da Saúde
sobre a Central de Regulação de Urgência e Emergência. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 36).
REQUERIMENTO N. 726/2013 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita
informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de envio de projeto de lei para
este Legislativo instituindo "Programa de Doação de Medicamentos". É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade
(faixa 37). REQUERIMENTO N. 727/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo sobre os beneficiários do
Programa Minha Casa, Minha Vida do Residencial Fibra. É colocado em discussão, os
vereadores JOSÉ PEREIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA e
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO discursam. É colocado em votação, sendo REPROVADO
por cinco votos contrários (AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO
GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) e três
favoráveis (faixa 38). REQUERIMENTO N. 728/2013 de autoria do vereador VLADIMIR
ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Chefe do Poder Executivo sobre
existência de voltados à Implantação de Casa Abrigo para crianças até 14 anos em nosso
município pelas razões que especifica. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO
ALVES TEIXEIRA e VAGNER BARILON discursam. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 39). REQUERIMENTO N. 729/2013 de autoria do
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações ao Chefe do Executivo
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866

www.camaranovaodessa.sp.gov.br

13

sobre o estudo de realizar censo para saber quantas pessoas com deficiência têm no
município e qual o tipo de deficiência. É colocado em discussão, não havendo. É colocado
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 40). REQUERIMENTO N. 730/2013
de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a possibilidade de implantação de três lombadas na Rua da Felicidade,
no Jardim Terra Nova. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação,
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 41). REQUERIMENTO N. 731/2013 de autoria do
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Chefe do Poder
Executivo sobre o fechamento com alambrados no Parque dos Pinheiros, próximo da
Represa Recanto III, pelas razões que especifica. É colocado em discussão, o vereador
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 42). REQUERIMENTO N. 732/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Chefe do Poder Executivo sobre a
implantação de iluminação no Parque dos Pinheiros, próximo da Represa Recanto III. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 43). REQUERIMENTO N. 733/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de
implantação da malha asfáltica nas ruas Olímpio Moreira Camonda e Carlos Roberto
Fraschette, no Jardim Flórida, pelas razões que especifica. É colocado em discussão, o
vereador VAGNER BARILON discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 44). REQUERIMENTO N. 734/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO
JOSÉ SCHOODER, solicita informações ao Chefe do Executivo sobre a possibilidade de
cumprir recomendação formulada pela Controladoria Geral da União no Portal da
Transparência. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 45). REQUERIMENTO N. 735/2013 de autoria da
vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
estudos voltado a implantação de um ponto de ônibus em frente a Agência do INSS. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 46). REQUERIMENTO N. 736/2013 de autoria do vereador CELSO
GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência
de um atendimento psicológico as mulheres que recebem o diagnóstico positivo pósrealização de mamografia. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS
APRÍGIO discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 47).
REQUERIMENTO N. 737/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO,
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a realização do teste do olhinho no
Hospital Municipal de Nova Odessa. É colocado em discussão, não havendo. É colocado
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 48). REQUERIMENTO N. 738/2013
de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Chefe
do Poder Executivo sobre a existência de voltados a disponibilizar profissional para
prestar apoio psicológico a gestantes no Hospital Municipal, conforme especifica. É
colocado em discussão, o vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursa. É colocado
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 49). REQUERIMENTO N. 739/2013
de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Chefe do
Executivo sobre a divulgação dos horários e itinerários dos ônibus que realizam o
transporte coletivo urbano de passageiros, bem como sobre a disponibilização de
atendimento telefônico para sanar eventuais dúvidas da população sobre o assunto. É
colocado em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS discursa. É colocado
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 50). REQUERIMENTO N. 740/2013
de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Chefe do
Executivo sobre a instituição em Nova Odessa de projeto denominado "IPTU VERDE",
conforme especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação,
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 51). REQUERIMENTO N. 741/2013 de autoria do
vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Chefe do Executivo sobre as
medidas que serão adotadas com relação à passagem na Rua Rio Camanducaia que liga
os bairros Chácara de Recreio Represa (Nova Odessa) e Praia Azul (Americana). É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 52). REQUERIMENTO N. 742/2013 de autoria do vereador AVELINO
XAVIER ALVES, solicita informações do Chefe do Poder Executivo sobre existência de
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estudos voltados ao recadastramento de animais de pequeno porte em nosso município
pelas razões que especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 53). REQUERIMENTO N. 743/2013 de
autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a possibilidade de aumentar o percentual pago, a título de adicional de
insalubridade, aos jardineiros da Prefeitura Municipal para 40%. É colocado em discussão,
o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursa. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 54). REQUERIMENTO N. 744/2013 de autoria do
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
existência de estudo voltado à implantação de alambrado no Estádio Natal Gazzetta
(campo do Progresso), pelas razões que especifica. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo REPROVADO por seis votos contrários (AVELINO
XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ
PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) e dois
favoráveis. O vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA solicita a palavra nos termos do
art. 132 do Regimento Interno, sendo o pedido indeferido pelo presidente (faixa 55).
REQUERIMENTO N. 745/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita
informações do Prefeito Municipal sobre o concurso público para preenchimento dos
empregos de médicos criados pela Lei n. 2.704, de 27 de maio de 2013. É colocado em
discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. O vereador AVELINO XAVIER
ALVES solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa
56). REQUERIMENTO N. 746/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS
APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a implantação de uma linha de
ônibus até o Residencial Terra Nova. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES
DOS REIS APRÍGIO discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade
(faixa 57). REQUERIMENTO N. 747/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS
APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a implantação do Programa de
descarte Consciente de medicamentos no município de Nova Odessa. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade
(faixa 58). REQUERIMENTO N. 748/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS
APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre ações voltadas a cumprir a
meta Visão 2020 no município de Nova Odessa. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 59). REQUERIMENTO N.
749/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações
do Prefeito Municipal, sobre a existência de atividades físicas regulares na Guarda
Municipal. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 60). REQUERIMENTO N. 750/2013 de autoria do
vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Poder Executivo sobre a
possibilidade de disponibilizar cadeiras de rodas com breque, para serem utilizadas na
área de atendimento das especialidades no Hospital Municipal. É colocado em discussão,
o vereador AVELINO XAVIER ALVES solicita a retirada da proposição. O pedido é
submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 61). REQUERIMENTO N. 751/2013 de
autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Prefeito
Municipal, sobre a existência de estudos voltados a pintura de solo e colocação de placas
de trânsito nos bairros Capuava e Alvorada conforme especifica. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade
(faixa 62). REQUERIMENTO N. 752/2013 de autoria do vereador VAGNER BARILON, solicita
informações do Prefeito Municipal, sobre a retirada da estrutura física do ponto de ônibus
desativado situado na Rua Aracajú, no Jardim São Jorge. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 63).
REQUERIMENTO N. 753/2013 de autoria do vereador VAGNER BARILON, solicita
informações do Prefeito Municipal, sobre a implantação de regime integral nas escolas
municipais situadas no Jardim São Francisco, Vila Azenha e Lopes Iglesias. É colocado em
discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 64). MOÇÃO N. 246/2013 de autoria do vereador
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, congratulações com o servidor Washington Luiz Silva
Filgueiras e a equipe de manutenção, pelo excelente trabalho realizado nas unidades de
Saúde (Hospital Municipal e UBS's). É colocada em discussão, não havendo. É colocada
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em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 65). MOÇÃO N. 273/2013 de
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, congratulações com o responsável
pelo Setor de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal, Sr. José Carlos Belizário,
pela disponibilização de vários serviços executados nos bairros do Pós Anhanguera. É
colocada em discussão, os vereadores CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO e VAGNER
BARILON discursam. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa
66). MOÇÃO N. 275/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, apelo
às floriculturas do município para que fiquem abertas nos domingos e feriados. É
colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por
unanimidade (faixa 67). MOÇÃO N. 276/2013 de autoria do vereador AVELINO XAVIER
ALVES, congratulações com a Diretoria de Saúde Bucal pelo trabalho realizado com a
Unidade Móvel Odontológica da Chácara Recreio. É colocada em discussão, não havendo.
É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 68). MOÇÃO N.
281/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com o exprefeito, Manoel Samartin, em razão do excelente trabalho desenvolvido durante sua
gestão, que culminaram na obtenção da sétima colocação no ranking de bem-estar
urbano. É colocada em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita a leitura
da proposição, sendo o pedido atendido. Os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ
PEREIRA e ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursam. A sessão é suspensa por cinco minutos.
Reaberta a sessão, o vereador JOSÉ PEREIRA discursa. É colocada em votação, sendo
REPROVADA por cinco votos contrários (AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE
LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA e VLADIMIR ANTONIO DA
FONSECA) e três favoráveis (faixa 69). MOÇÃO N. 282/2013 de autoria do vereador
AVELINO XAVIER ALVES, aplausos à diretoria da E. E. Joaquim Rodrigues Azenha, em
razão do programa "Escola da Família", realizado em nosso município. É colocada em
discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade
(faixa 70). MOÇÃO N. 284/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO,
congratulações com o Secretário de Esportes, Ângelo Roberto Réstio, com o prefeito
Benjamim Bill Vieira de Souza e com o Sr. Isaac Adelino Moura, presidente da Liga de
Futebol pela brilhante Festa de Abertura do Campeonato Municipal de Futebol de 2013. É
colocada em discussão, os vereadores CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO e VAGNER
BARILON discursam. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa
71). MOÇÃO N. 285/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, apelo
ao Chefe do Executivo, postulando a adoção das medidas necessárias voltadas à
implantação de lombada na Avenida Carlos Botelho, nas proximidades desta Câmara
Municipal. É colocada em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS solicita
a leitura da proposição, sendo o pedido atendido. Os vereadores SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS e VAGNER BARILON discursam. É colocada em votação, sendo APROVADA por
unanimidade (faixa 72). Na sequência, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER (faixa
73), JOSÉ PEREIRA (faixa 74) e VAGNER BARILON (faixa 75) utilizam a Tribuna Livre. Após,
o presidente informa que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 09 de
setembro de 2013. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a sessão (faixa 76).
Para constar, lavrou-se a presente ata.

------------------------------------ / ------------------------------------ /-----------------------------------1ª Secretária
Presidente
2º Secretário
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ORDEM DO DIA

PAUTA DE PROPOSIÇÕES
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA
SESSÃO ORDINÁRIA DE

09 DE SETEMBRO DE 2013
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ORDEM DO DIA
PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA
DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO
01 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 09/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ
PEREIRA, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ NOVAODESSENSE À ADVOGADA CATIA
REGINA DALLA VALLE ORASMO.
Projeto de Decreto Legislativo retirado da sessão ordinária do dia 26 de agosto de 2013, pelo
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 “Cidadã Novaodessense” à advogada Catia
Regina Dalla Valle Orasmo, 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, 17 de junho de 2013.
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

PARECER:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre vereador José Pereira
e outros, que concede título de “Cidadã Novaodessense” à advogada Catia Regina Dalla
Valle Orasmo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Município.
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 ao
projeto e concluí que o mesmo está devidamente instruído com os requisitos constantes
da Lei n. 2.380, de 7 de janeiro de 2010, a saber:
a) pessoas que tenham se destacado por seus méritos nos setores das ciências,
artes, esportes, política, filantropia, das atividades empresarial e comercial, dentre
outros, ou, ainda, que tenham prestado relevantes serviços à comunidade (art. 1º, inciso
VI), e
b) completa biografia da homenageada (art. 2º, inciso I).
A proposição atende, ainda, à norma inserida no art. 193 do Regimento Interno, que
dispõe sobre o quórum necessário para apresentação de projetos desta natureza, verbis:

“Art. 193. (....)
§ 1º. Constitui matéria de projeto de Decreto Legislativo:
...
d) concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou
homenagem a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes serviços ao
Município;
...
§ 3º. O projeto a que se refere a alínea d do § 1º deverá ser apresentado por, no
mínimo, quatro quintos dos membros da Câmara”.

Ressalte-se, por último, que o art. 16, da Lei Orgânica do Município estabelece que
a Câmara Municipal possui competência para conceder título de cidadão honorário a
pessoas que reconhecidamente tenham prestados serviços ao Município, mediante
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decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, quatro quintos dos seus membros.
2. CONCLUSÕES DO RELATOR
Em decorrência das razões apresentadas na exposição da matéria (item 1), nada
tenho a opor no que tange ao aspecto legal e constitucional, motivo pelo qual opino
favoravelmente à tramitação da presente proposição.
Nova Odessa, 27 de Junho de 2013.
CARLA F. DE LUCENA
JOSÉ PEREIRA
ANTONIO A. TEIXEIRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre vereador José Pereira
e demais pares, que concede título de “Cidadã Novaodessense” à advogada Cátia Regina
Dalla Valle Orasmo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Município.
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a relatoria
do parecer.
A honraria será entregue em sessão solene, especialmente convocada para este
fim, em local a ser designado.
As despesas decorrentes da execução do decreto correrão por conta de dotação
orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder Legislativo.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 22 de Julho de 2013.
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 Vereador José Pereira,
subscrito pelos demais pares, que concede o título de ”Cidadã Novaodessense” à
advogada Catia Regina Dalla Valle Orasmo.
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a relatoria
do parecer.
O objetivo do presente é homenagear a advogada Catia Regina Dalla Valle Orasmo
com o título de “Cidadã Novaodessense”, que sem dúvida é forma mais significativa de
reconhecimento às pessoas que tenham prestado ou prestam relevantes serviços ao
Município.
A advogada Catia Regina Dalla Valle Orasmo é natural de São Bernardo do Campo,
SP., nasceu em 20 de Julho de 1973.
Formou-se em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) em
dezembro de 1994. É especialista em Processo Civil e Pós Graduada em Direito do
Trabalho.
É fundadora e primeira Presidente da 236ª Subseção da Ordem dos Advogados do
Brasil – Nova Odessa, não mediu esforços para criá-la em julho de 2009.
Sempre preocupada com os advogados de Nova Odessa, já os defendia na 48ª
Subseção da Ordem dos Advogados de Americana, como presidente da Comissão de
Nova Odessa.
Reside em Nova Odessa há 27 anos, quando estudante estagiou na primeira
promotoria de Nova Odessa, advogada com escritório de advocacia na cidade desde
1995, ano que iniciou sua carreira jurídica, época que também iniciou atendimento pela
assistência judiciária local.
Atua como conciliadora desde a criação do Juizado Especial Cível de Nova Odessa.
Casada com Clayton Orasmo, com quem tem dois filhos.
Sua Biografia revela suas inequívocas qualidades que demonstram a oportunidade
da homenagem.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 19 de agosto de 2013.
AVELINO X. ALVES
VLADIMIR A. DA FONSECA
ANTONIO A. TEIXEIRA
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02 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO
A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 57/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, QUE DISPÕE SOBRE O ESTABELECIMENTO DE, NO
MÍNIMO, VINTE POR CENTO (20%) DE COTAS RACIAIS PARA O INGRESSO DE
NEGROS E NEGRAS NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL EM CARGOS EFETIVOS E
COMISSIONADOS.
Parecer retirado da sessão ordinária do dia 10 de julho de 2013, pelo primeiro pedido de
vistas feito pelo vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, restituído sem manifestação.
QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria absoluta para rejeição - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal

PARECER:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre vereador Antonio Alves Teixeira,
que dispõe sobre o estabelecimento de, no mínimo, vinte por cento (20%) de cotas
raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público municipal em cargos
efetivos e comissionados.
Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco
a relatoria do parecer.
O artigo 51 da Constituição Federal define que compete privativamente à Câmara
dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção
dos cargos, empregos e funções de seus serviços, remuneração (observados os
parâmetros em lei).
Na situação acima descrita é possível que o Poder Legislativo estabeleça as cotas
no âmbito do provimento de seus cargos, ou seja a Câmara Municipal só pode instituir o
sistema de cotas para o ingresso nos cargos públicos que pertencem à sua estrutura. Não
pode estabelecer o sistema de cotas para a Administração Direta ou Indireta, Autarquias,
Fundações e Empresas Públicas
A Constituição Federal em seu artigo 29 reza que “O Município reger-se-á por lei
orgânica...”
A Lei Orgânica do Município de Nova Odessa estabelece em seu artigo 46 que
compete, privativamente, ao Prefeito a iniciativa dos projetos de leis que disponham
sobre:
II – criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública.
Logo, a matéria tratada na presente proposição incompatibiliza com os
dispositivos legais supra mencionados.
2. CONCLUSÕES DO RELATOR
Em decorrência das razões apresentadas na exposição da matéria (item 1), nada
tenho a opor no que tange ao aspecto legal e constitucional, opinando pela ilegalidade do
presente projeto de lei por ser a iniciativa para deflagrar processo legislativo de
competência privativa do Chefe do Executivo.
Nova Odessa, 13 de Junho de 2013.

CARLA F. DE LUCENA

JOSÉ PEREIRA

VOTO EM SEPARADO

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre vereador Antonio Alves Teixeira,
que dispõe sobre o estabelecimento de, no mínimo, vinte por cento (20%) de cotas
raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público municipal em cargos
efetivos e comissionados.
Com fulcro no inciso III do § 4º do artigo 68 do Regimento Interno, apresento voto
em separado, contrário à manifestação do relator e vice-presidente, por me opor
frontalmente às suas conclusões.
Apesar de não existir lei nacional sobre reserva de vagas em concursos por raça, o
Estatuto da Igualdade Racial reforça a promoção de oportunidades nestas contratações
do setor público, caracterizado-as como políticas de promoção de igualdade Racial.
Com sua instituição, em vinte anos, os negros terão presença de pelo menos 20%
em todos os postos de trabalho público.
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Ressalte que o Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux ratificou não
julgamento da ADPF 186/DF (que cuida da fixação das cotas raciais em universidade
pública) que as ações afirmativas seriam políticas eficazes de distribuição e de
reconhecimento, porquanto destinadas a fornecer espécies limitadas de tratamento
preferencial para pessoas de certos grupos raciais étnicos e sociais, que tivessem sido
vítimas de descriminação de longa data.
Em decorrência das razões apresentadas na exposição da matéria, por opor
frontalmente ao relator, opino pela legalidade do presente projeto de lei que pode ser a
iniciativa para deflagrar processo do legislativo.
Nova Odessa, 13 de Junho de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
03 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 11/2013 DE AUTORIA DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E ORÇAMENTO QUE APROVA AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
ODESSA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2011.

QUORUM DE VOTAÇÃO: Dois terços para rejeição - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal
Projeto de Decreto Legislativo retirado da sessão ordinária do dia 19 de agosto de
2013, pelo segundo pedido de vistas feito pelo vereador VLADIMIR ANTONIO DA
FONSECA, restituído sem manifestação.
Art. 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Nova Odessa,
referentes ao exercício de 2011, em consonância com o acórdão da Segunda Câmara do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais elementos contidos no processo CM187/2013 e TC-0994/026/11.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 05 de julho de 2013.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
AVELINO XAVIER ALVES
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
Nova Odessa, 30 de agosto de 2013.

Eliseu de Souza Ferreira
Diretor Geral
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REQUERIMENTO N. 583/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo
sobre a aplicabilidade 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.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
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, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre a aplicabilidade da norma em questão, especialmente no
tocante aos seguintes aspectos que envolvem a matéria:
a) O Município tem aplicado o percentual exigido pela lei federal acima
mencionada na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e
do empreendedor familiar rural ou de suas organizações?
b) Na afirmativa, enviar relação contendo o nome dos fornecedores, os gêneros
alimentícios adquiridos e o valor pago a cada fornecedor no presente exercício.
c) Na negativa, apresentar as razões que justificam a não observância da norma
em questão?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 31 de julho de 2013.

ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 603/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a implantação das medidas de controle que
especifica no Hospital Municipal e nas Unidades Básicas
de Saúde (ponto eletrônico, quadros informativos e
divulgação pela internet).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Consoante matéria jornalística veiculada pelo jornal “O Liberal”, edição do último
dia 6 de agosto, o Ministério Público Federal em Campinas recomendou que Sumaré,
Hortolândia e mais trinta cidades da região implantem em até 180 dias o registro
eletrônico de frequência de servidores e médicos da rede municipal de Saúde, vinculados
ao SUS. A proposta do MPF é uma tentativa de proporcionar meios de controle e
fiscalização, tanto às prefeituras quanto à população, e evitar fraudes e ausências
irregulares dos profissionais do setor.
O MPF também pediu que as administrações municipais providenciem, no
mesmo prazo, a instalação de quadros que informem aos usuários o nome de todos os
médicos em exercício na unidade no dia, sua especialidade e o horário de início e do
término das respectivas jornadas. Estes quadros devem ser afixados em local visível nas
salas de recepção, informando os pacientes de forma “clara e objetiva”.
A matéria informa ainda que outro pedido feito pelo MPF é que os dados sobre a
frequência dos médicos nas unidades de saúde sejam disponibilizados na Internet, para
que qualquer cidadão possa acessá-los. As prefeituras também devem adotar
providências para estabelecer rotinas de fiscalização das medidas recomendadas. Os
procuradores da República alegam que “A escassez de profissionais ou a demanda por

melhores salários não pode, de modo algum, justificar o descumprimento da carga
horária para o qual o profissional é contratado”.

Registre-se, outrossim, que o Sistema de Registro Eletrônico de Ponto – SREP é
uma obrigação instituída pelo Ministério de Estado do Trabalho e Emprego às empresas
(Portaria 1979, de 30 de setembro de 2011), sendo certo que esta Câmara Municipal
implantou o referido sistema já em 2010 para possuir maior controle sobre a frequência
de seus servidores.
Saliente-se, por último, que tramita nesta Casa Legislativa o Projeto de Lei n.
75/2013, de autoria do ilustre vereador Sebastião Gomes dos Santos, que dispõe sobre a
obrigatoriedade dos Hospitais e similares localizados no Município, de afixarem em local
visível, lista atualizada dos médicos plantonistas, bem como dos responsáveis pelo
plantão e dá outras providências.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre a implantação das medidas de controle acima
mencionadas no Hospital Municipal e nas Unidades Básicas de Saúde, especialmente no
tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) O Município de Nova Odessa integra o rol dos trinta municípios que receberam
as recomendações do Ministério Público Federal?
b) Quais as medidas que serão adotadas pela Secretaria de Saúde visando o
integral cumprimento dessas recomendações?
c) A Prefeitura Municipal já possui o Sistema de Registro Eletrônico de Ponto –
SREP?
d) Na negativa, quando ele será implantado em todos os setores municipais e
especialmente na área da Saúde?
e) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 7 de agosto de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 689/2013

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a contratação de empresa especializada para
execução de projeto de conscientização ao combate a
dengue a ser desenvolvido nas unidades escolares
municipais (Pregão Presencial n. 46/2013).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Em março do corrente ano, foi deflagrado processo licitatório objetivando a
contratação de empresa especializada para execução de projeto de conscientização ao
combate a dengue a ser desenvolvido nas unidades escolares municipais.
Em relação ao valor do serviço, ao prazo de execução e ao objeto, o edital fixou
as seguintes regras:
- a despesa estimada é de R$ 31.833,33 (trinta e um mil, oitocentos e trinta e
três reais e trinta e três centavos);
- o prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias contados da primeira
data estabelecida no cronograma; e,
- o projeto deverá atender em torno de 2.200 crianças, compreendidas entre a
educação infantil, fases 1 e 2 e séries iniciais do ensino fundamental.
Primeiramente, cumpre registrar que as informações disponibilizadas no site da
Prefeitura Municipal sobre a licitação em questão não atendem as regras fixados pelo art.
8º da Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações
previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da
Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no
11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei n o 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e
dá outras providências – Lei de Acesso à Informação, uma vez que não foram
disponibilizadas informações concernentes ao resultado e ao contrato celebrado.
De outra parte, conforme informação prestada pelo Chefe do Executivo, em abril
do corrente ano, a rede municipal de Ensino contava com 3.792 (três mil, setecentos e
noventa e dois) alunos (Ofício CAM n. 161/2013 relacionado ao requerimento n.
195/2013).
Em face do exposto, com fulcro nas disposições contidas no art. 31 da
Constituição Federal, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando
informações sobre o processo licitatório em questão, especialmente no tocante aos
seguinte aspectos que envolvem a matéria:
a) Enviar cópia da pesquisa de preço (orçamentos) utilizada pela Prefeitura
Municipal para estimar o valor da despesa afeta ao referido serviço.
b) Enviar cópia das atas e do contrato firmado com a empresa vencedora.
c) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 21 de agosto de 2013.

ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 692/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a existência de estudo voltado à reforma do
prédio da antiga creche do Jardim Eneides.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes do Jardim Eneides que relataram
a necessidade de uma creche no local, sendo que no passado o bairro possuía este
serviço em um prédio situado na Rua Sumaré.
Assim, eles pleiteiam a reforma desse prédio e a reativação das atividades no local.
Atualmente, as crianças são encaminhadas às creches do Parque Fabrício ou do Jardim
Marajoara, que ficam distantes do referido bairro.
Essa medida conferirá mais qualidade de vida às mães e crianças que são
obrigadas a percorrer grande distância na chuva e no vento para ter acesso ao referido
serviço público.
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 estudo voltado à
reforma do prédio acima mencionado.
Nova Odessa, 20 de agosto de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 697/2013

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de envio de projeto de lei para este
Legislativo dispondo sobre obrigatoriedade de divulgação
dos medicamentos oferecidos pela Secretaria Municipal
de Saúde na página oficial da Prefeitura Municipal.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Tomamos conhecimento de que alguns municípios disponibilizam na internet
relação dos medicamentos oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
Embora a proposta seja louvável, no tocante ao mérito, já que a saúde é um
direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Carta Maior, o processo
legislativo deve ser deflagrado por iniciativa do Chefe do Executivo, sob pena de violação
do princípio da separação entre os poderes.
Nesse sentido já se posicionou o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
verbis:

“EMENTA: ADIN - Lei n° 2.506 de 17/10/2005, do Município de Mairiporã. Dispõe
sobre a obrigatoriedade de divulgação, na Página Oficial da Prefeitura Municipal na
"Internet", da relação de medicamentos existentes e daqueles em falta nos estoques
existentes no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde, bem como das autarquias criadas
nos termos da Lei n. 13.271, de 04/01/2002. Controle da organização e direção de
atividades e serviços públicas. Fiscalização. Matéria relativa à direção superior da
administração municipal. Usurpação de atribuições do Chefe do Executivo.
Inconstitucionalidade. Violação do disposto nos artigos 5°, 47, inciso 77, e 144 da
Constituição do Estado de São Paulo. Pedido acolhido para declara a inconstitucionalidade
da Lei n° 2.506, de 17/10/2005, do Município de Mairiporã”. (Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 143.171.0/3-00 – Requerente: Prefeito do Município de Mairiporã.
Requerido: Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã. Julgado em 12 de dezembro de
2007).
Além de interferir na esfera de atribuições exclusivas do Chefe do Poder
Executivo, a obrigatoriedade de divulgação dos medicamentos existentes no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde na internet implica, ainda, na criação de despesas
públicas.
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 dispondo sobre
obrigatoriedade de divulgação dos medicamentos oferecidos pela Secretaria Municipal de
Saúde na página oficial da Prefeitura Municipal.
Nova Odessa, 21 de agosto de 2013.
CARLA FURINI DE LUCENA
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REQUERIMENTO N. 701/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a existência de estudo voltado à desapropriação
da área do Jardim Botânico Plantarum, pelas razões que
especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Situado na área urbana de Nova Odessa, o Jardim Botânico Plantarum é um centro
de referência em pesquisa e conservação da flora brasileira. Foi idealizado a partir de
1990, por iniciativa do engenheiro agrônomo e botânico brasileiro Harri Lorenzi.
Com objetivo de contribuir para a conservação da flora brasileira, o pesquisador
percorreu, por mais de 30 anos, a maior parte dos ecossistemas da América do Sul, em
expedições científicas realizadas pelo Instituto Plantarum e parceiros, destinadas ao
conhecimento e à conservação das plantas ameaçadas de extinção.
Como resultado de seu trabalho, publicou a quase totalidade dos livros sobre
identificação de plantas em estilo popular no Brasil, e se sentiu motivado a apresentar ao
público o acervo botânico vivo, fruto originado de sua pesquisa.
Em 1998, o Instituto Plantarum de Estudos da Flora adquiriu como sede, uma área
de 10 hectares, anteriormente ocupada por uma fábrica de lançadeiras (peças feitas em
madeira para uso na indústria têxtil). O terreno passou então a receber tratamento
paisagístico e ambiental, sendo estruturado para o desenvolvimento das pesquisas
científicas e para o cultivo sistemático das coleções botânicas em formação.
Em 2007, com um grupo inicial de 16 associados de diversas formações, foi
fundado o Jardim Botânico Plantarum, que é uma organização não governamental, de
caráter privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos são o estudo e a preservação da
biodiversidade vegetal brasileira e do meio ambiente, através de ações educacionais e de
pesquisa.
Desde então o número de associados e apoiadores vem aumentando, e
atualmente o Jardim Botânico Plantarum conta com mais de 50 associados, o que
colabora para o desenvolvimento de diversos projetos, dentre os quais: conservação de
espécies ameaçadas, intercâmbio de acervo vivo com outros jardins botânicos,
publicação de artigos científicos, apoio técnico a entidades congêneres e o Programa de
Educação Ambiental.
Atualmente o acervo botânico vivo é constituído por mais de 3500 espécies
vegetais, predominantemente de plantas nativas do Brasil.
O Jardim Botânico Plantarum é reconhecido pela Comissão Nacional de Jardins
Botânicos e sua atuação colabora para os objetivos da Estratégia Global para
Conservação de Plantas.
Aberto ao público em 2011, o Jardim Botânico Plantarum está apto a estabelecer
diversas parcerias com pessoas físicas, empresas, poder público e outras instituições.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o envio de ofício ao Chefe do Executivo, postulando
informações sobre a existência de estudo voltado à desapropriação da área do Jardim
Botânico Plantarum, para que o local se torne um espaço público.
Nova Odessa, 21 de agosto de 2013.

JOSÉ PEREIRA
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REQUERIMENTO N. 754/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a possibilidade de envio de projeto de lei para
este Legislativo instituindo “Prêmio Escola Amiga do
Meio Ambiente”.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Sabemos o quanto é importante desenvolver nas crianças e nos jovens a
conscientização da preservação do meio ambiente, uma das ferramentas deste processo
é a participação destas pessoas na criação de idéias para garantir a o exercício da
cidadania e o direito de participação na elaboração de projetos.
O prêmio escola amiga do meio ambiente permite que alunos e professores
busquem em conjunto idéias inovadoras para sustentabilidade de nosso planeta. A
proposta do selo é premiar a escola vencedora e os 03 melhores alunos e aproveitando e
valorizando a criação destes alunos o município pode aproveitar e implantar os projetos
vencedores.
Acredito que mais importante do que o prêmio é o processo de participação e
engajamento destes alunos, que terão a oportunidade de mostrar as suas idéias a toda
nossa comunidade.
O protagonismo juvenil é algo que devemos incentivar, os jovens tem necessidade
de falar, de expor suas idéias, de criar e dentro deste contexto podemos ter projetos
inovadores.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando se digne prestar informações sobre estudos voltados a implantação do
“Prêmio Escola Amiga do Meio Ambiente” em nosso município.
Nova Odessa, 30 de Agosto de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO

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

REQUERIMENTO N. 755/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal,
sobre a existência de estudos voltados a colocação de
placas de orientação de destino conforme especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Percorrendo os bairros e conversando com os munícipes, o vereador subscritor,
observou a necessidade de se instalar PLACAS DE ORIENTAÇÃO DE DESTINO em nosso
município.
Estas placas servem para indicarem ao condutor a direção que o mesmo deve
seguir para atingir determinados lugares, orientando seu percurso e/ou distancia.
Pessoas que visitam nossa cidade encontram dificuldades em localizar locais
públicos como Prefeitura, Hospital, Fórum, Câmara Municipal entre outros, pois o numero
de placas é reduzido e encontra-se apenas na região central.
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 instalação referidas das placas nas
principais vias dos bairros de nosso município.
Nova Odessa, 30 de agosto de 2013.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
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REQUERIMENTO N. 756/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre estudos voltados a divulgação do nº. 153 de
autarquia da Guarda Municipal de Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Tendo em vista a segurança da população em geral, está sendo observado á
necessidade com urgência, a divulgação do nº. 153, referente ao chamado direto da
Guarda Municipal, em lugares públicos. Tais como: Cartazes em ônibus, escolas,
Rodoviária e pontos estratégicos, principalmente locais onde concentra as festividades
abertas, exemplificando a Festas das Nações.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, apos
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre estudos voltados a esse perfil de informação.
Nova Odessa, 27 de Agosto de 2013.
AVELINO XAVIER ALVES
VLADEMIR ANTONIO DA FONSECA

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 757/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre os motivos que justificaram o cancelamento do
desfile cívico instituído pela Lei n. 2.699, de 8 de maio
de 2013.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Até 2012, eram realizados na cidade desfiles cívicos em comemoração ao dia 24
de maio – Fundação de Nova Odessa, e 7 de setembro – Independência do Brasil. O
assunto era disciplinado pelas leis n. 1.876/2002 e n. 1.977/2004.
Ocorre que, de maneira sorrateira, as regras foram modificadas pela Lei n.
2.699/2013. Assim, o desfile em comemoração à fundação da cidade foi extirpado,
permanecendo a obrigatoriedade apenas em relação ao desfile de 7 de setembro.
Nesse sentido, dispõe o art. 1º da lei vigente que “a data cívica que ocorre no
feriado de 7 de Setembro (Independência), será comemorada no Município mediante a
realização de desfile, dentre outras atividades”. Já o art. 2º especifica que será de
competência das Secretarias de Educação e Esportes, bem como da Diretoria de Cultura
a organização dos eventos decorrentes da referida lei.
Em que pese a obrigação legal existente, a Diretoria de Educação Infantil
informou, através de correspondência eletrônica (e-mail), que não haverá desfile. Foi
informado, ainda, que no dia 7 de setembro haverá uma comemoração cívica em frente à
estação, na praça, às 9h.
O comunicado frisava, por último, que: “Quanto a comemoração cívica na estação,

todos funcionários estão convidados a participar e pedimos que encaminhem convites às
famílias para que tenhamos um público significativo neste dia” .
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 motivos que justificaram o cancelamento do desfile
cívico instituído pela Lei n. 2.699, de 8 de maio de 2013.
Nova Odessa, 29 de agosto de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 758/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo
sobre a possibilidade de envio de projeto de lei a esta
Câmara Municipal, dispondo sobre o estabelecimento
de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no
serviço público municipal em cargos efetivos e
comissionados, pelas razões que especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 23 de maio do corrente ano, o vereador subscritor apresentou o projeto de lei
n. 57/2013, que tinha por finalidade estabelecer, no mínimo, vinte por cento (20%) de
cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público municipal em cargos
efetivos e comissionados.
Cumpre registrar que a apresentação do projeto foi precedida de ampla pesquisa
sobre o assunto. Todavia, os argumentos e dados apresentados na justificativa não foram
suficientes para esclarecer os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
deste Legislativo sobre a legalidade da proposta.
Assim, pela maioria de votos, o projeto de lei recebeu parecer contrário da
referida comissão, sob o argumento de que o mesmo feria o art. 46 da Lei Orgânica do
Município1.
A fim de esclarecer a legalidade e a oportunidade da medida, reproduzo, abaixo,
excerto da justificativa do referido projeto, que contém, inclusive, o posicionamento do
Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux no julgamento da ADPF 186/DF, que cuida
da fixação de cotas raciais em universidades públicas.
Apesar de não existir lei nacional sobre reserva de vagas em concursos por raça,
o Estatuto da Igualdade Racial reforça a promoção de oportunidades nessas contratações
do setor público, caracterizando-as como políticas de promoção da Igualdade Racial.
Nesse sentido, desde 2002, instituições de vários estados tomaram essa
iniciativa por meio de leis estaduais ou municipais. As cotas nos concursos públicos
estabelecem a inclusão do negro em todos os órgãos da administração pública direta e
indireta.
Com sua instituição, em vinte anos, os negros terão presença de pelo menos
20% em todos os postos de trabalho público.
Conforme informações contidas no site da Fundação Cultural Palmares 2, os
Estados e Municípios abaixo mencionados já adotam o sistema de cotas para negros em
concursos públicos:
2002 – Piracicaba/SP (20%)
2003 – Paraná/PR (10%)
2003 – Porto Alegre/RS (12%)
2004 – Vitória/ES (30%)
2004 – Criciúma/SC ( 20%)
2005 – Betim/MG (15%)
2007 – Colombo/PR (15%)
2008 – Viamão/RS (44%)
1

Art. 46. Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de leis que disponham sobre:
I – criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e
autárquica, bem como a fixação e majoração dos vencimentos;
II – criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública;
III – regime jurídico, provimento de cargos, vantagens, estabilidade e aposentadoria dos servidores.

2

http://www.palmares.gov.br/2011/08/camara-municipal-de-salvador-aprovacotas-de-30-para-negros-em-concursos-publicos/
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2011 – Mato Grosso do Sul (10%)
2011 – Rio de Janeiro (20%)
Na Câmara Municipal de Campinas também está tramitando proposição nesse
sentido, cuja minuta anexamos ao presente projeto para apreciação dos nobres pares.
Ressalte-se, por fim, que o Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux
ratificou, no julgamento da ADPF 186/DF (que cuida de da fixação de cotas raciais em
universidades públicas), que as ações afirmativas seriam políticas eficazes de distribuição
e de reconhecimento, porquanto destinadas a fornecer espécies limitadas de tratamento
preferencial para pessoas de certos grupos raciais, étnicos e sociais, que tivessem sido
vítimas de discriminação de longa data.
Clarificou que a igualdade não se efetivaria apenas com a vedação da
discriminação, senão com a igualdade para além da formal, ou seja, a isonomia real como
ultima ratio, a atender aos reclamos do não preconceito e da proibição ao racismo como
cláusulas pétreas constitucionais.
Aquilatou que o direito à diferença reivindicaria implementação ética da
igualdade material, escopo que não se alcançaria tão somente com promessas legais
abstratas, as quais não se coadunariam com a moderna percepção da efetividade das
normas constitucionais.
Neste contexto, qualificou as cotas em questão como instrumento de
transformação social. Preconizou que a construção de sociedade justa e solidária imporia
a toda a coletividade a reparação de danos pretéritos, a adimplir obrigações morais e
jurídicas. Aduziu que todos os objetivos do art. 3º da Constituição Federal, que
prometeriam a construção de sociedade justa e solidária, traduzir-se-iam na mudança
para se alcançar a realização do valor supremo da igualdade, a fundamentar o Estado
Democrático de Direito constituído.
Reputou paradoxal a dificuldade de alunos de colégios públicos chegarem às
universidades públicas, as quais seriam compostas, na maioria, por estudantes egressos
de escolas particulares. Acresceu que a política das cotas atenderia, à saciedade, o
princípio da proporcionalidade, na medida em que erigiria a classificação racial benigna,
a qual não se compararia com discriminações. Explanou que aquela visaria fins sociais
louváveis, ao passo que as últimas teriam cunho odioso e segregacionista. (ADPF-186/DF,
rel. Min. Ricardo Lewandowski).
Adotamos, na íntegra, as razões contidas no voto do ínclito Ministro Luiz Fux para
efeito de justificar o projeto.
Ressalte-se, por último, que já vigora no âmbito do Município a Lei n. 1.681, de
26 de agosto de 1999, que dispõe sobre reserva de vagas em cargos em empregos
públicos para pessoas portadoras de deficiência, cujo projeto foi deflagrado por iniciativa
de vereador. Nesse sentido, entendemos que inexistem óbices que impeçam sua regular
tramitação e aprovação.
Em face do exposto, tendo em vista o alcance da medida e os fundamentos
legais que justificam a sua adoção, 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 envio de projeto de lei a esta Câmara
Municipal, dispondo sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e
negras no serviço público municipal em cargos efetivos e comissionados.
Apresento, por último, cópia do projeto de lei n. 57/2013 para colaborar com a
análise dos setores competentes sobre o assunto.
Nova Odessa, 29 de agosto de 2013.

ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 759/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a adoção das medidas necessárias voltadas à
sinalização do solo da rotatória existente no Jardim São
Manoel, entre as ruas Olívio Belinate, Sigesmundo
Anderman e Hermann Janait.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por moradores e comerciantes que
constataram a real necessidade do estudo voltado à sinalização no solo urgente na
rotatória existente no Jardim São Manoel, entre as ruas Olívio Belinate, Sigesmundo
Anderman e Hermann Janait.
Neste local o fluxo de veículos é constante levando em consideração que nas
proximidades tem uma praça de esporte que é muito usado por adultos e crianças e já
aconteceram vários acidentes no local.
Em face do exposto, em atenção à solicitação dos munícipes REQUEIRO, aos
nobres pares, na forma regimental após ouvir o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações, sobre a
implantação de uma lombada e sinalização no solo na rotatória no Jardim São Manoel,
para dar mais seguranças os munícipes da região.
Nova Odessa, 31 agosto de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

******************************************************************
REQUERIMENTO N. 760/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a possibilidade de implantação de uma lombada
e sinalização no solo entre a Avenida Pascoal Picone e a
Rua Vitório Crispin, no Jardim São Manoel.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes, que informaram a necessidade
de implantação de uma lombada e sinalização no solo entre a Avenida Pascoal Picone e
Rua Vitório Crispin, no Jardim São Manoel.
Trata-se de via com elevada movimentação de veículos, até mesmo passagem de
linhas de ônibus, o que demanda uma atenção especial com tal via.
Segundos os moradores e comerciantes, recentemente aconteceram dois
acidentes no local. Na parte da tarde, o trânsito é pior, pois aumenta o fluxo de veículos e
as mães passam por esta via para buscar os filhos na escola e na creche, que são muito
próximas do local.
Em face do exposto, em atenção à solicitação dos munícipes, REQUEIRO ao nobres
pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de
ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a de implantarão de uma
lombada e sinalização no solo entre a Avenida Pascoal Picone e a Rua Vitório Crispin, no
Jardim São Manoel, para mais segurança dos munícipes.
Nova Odessa, 31 de agosto de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 761/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre o estudo voltado a implantação do programa
Telessaúde Brasil Redes em nosso município.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
A medida é necessária, pois o programa permite que profissionais da saúde,
inclusive aqueles que atuam no interior e em localidades remotas, troquem informações
sem sair dos pontos de atendimento, por meio de videoconferências e internet.
A ferramenta, que abrange desde as regiões mais carentes e distantes até os
grandes centros de pesquisa e referência. O programa também qualifica o diagnóstico e
permite a educação permanente dos profissionais de saúde, auxiliando a população
atendida pelo SUS com diagnostico ágeis a precisos.
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 estudo para implantar o programa Telessaúde Brasil Redes
em nossa cidade.
Nova Odessa, 2 de setembro de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

******************************************************************
REQUERIMENTO N. 762/2013
Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo
sobre a participação do Município na “Caravana da
Inclusão, Acessibilidade e Cidadania” da Secretaria dos
Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São
Paulo.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Idealizada pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência em parceria
com a Uvesp (União dos Vereadores do Estado de São Paulo), a Caravana tem por
objetivo conscientizar os cidadãos sobre os direitos das pessoas com deficiência, que
incluem educação inclusiva, trabalho, cidadania, reabilitação, entre outros.
Seria muito bom que a Caravana passasse pelo nosso município, uma vez que
até agosto do corrente ano ela passará por dez municípios do Estado de São Paulo.
Seria uma troca de experiência muito gratificante para a nossa cidade.
Em face do exposto, tendo em vista a necessidade da inclusão em nossa
cidade, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo postulando informações
sobre a inclusão do nosso município no projeto em questão.
Nova Odessa, 2 setembro de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 763/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a existência de estudo voltado à liberação dos
terrenos no bairro Altos do Klavin para a construção de
comércios.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação dos moradores do bairro Altos do Klavin, REQUEIRO
aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a
existência de estudo voltado à liberação dos terrenos para construção de comércio no
local.
A procura é muito grande de pessoas que querer construir seu comércio nesta
região.
Nova Odessa, 2 de setembro de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

******************************************************************
REQUERIMENTO N. 764/2013

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a existência de estudo voltado à implantação de
uma lombada na Rua Marino Lima Braga (antiga Rua
15), próximo do nº 249, no Jardim Campos Verdes.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Em atendimento à solicitação dos moradores da Rua Marino Lima Braga, no Jardim
Campos Verdes, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando
informações sobre a implantação de uma lombada na referida via, próximo ao nº. 249.
Este local tem um grande fluxo de veículos em alta velocidade.
Nova Odessa, 29 de agosto de 2013.

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 765/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo,
sobre a possibilidade de implantação de um cinema e
um teatro no município.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que nos relataram a
necessidade de um estudo voltado à implantação de um cinema e de um teatro na nossa
cidade.
Nova Odessa é um município em pleno desenvolvimento, mas ainda precisamos
trilhar um longo caminho para a cultura, pois as famílias e os jovens da cidade não têm
opções de lazer e buscam esta oportunidade nas cidades vizinhas.
Diante desse fato, percebemos que há um enorme desfavorecimento em relação
ao nosso município, pois aumentam a renda dos nossos vizinhos, impossibilitando o
nosso favorável desenvolvimento, tanto social, como cultural.
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 assunto.
Nova Odessa, 29 de agosto de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

******************************************************************
REQUERIMENTO N. 766/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de oferecer intérprete de libras nas aulas
de educação física, garantindo a inclusão social das
pessoas com deficiência auditiva como ouvintes.
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 possibilidade de oferecer intérprete
de libras nas aulas de educação física, garantindo a inclusão social de pessoas com
deficiência auditiva como ouvintes.
Nova Odessa, 29 de agosto de 2013.

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 767/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Poder
Executivo sobre a existência de estudos voltados a
construção de vestiário feminino e masculino na EMEFEI
Profª Agustina Adamson Paiva, no Jardim São Francisco.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por diversas famílias sendo questionado sobre
a construção de vestiário masculino e feminino na EMEFEI Profª Agustina Adamson Paiva,
uma vez que os jogadores trocam de roupa na quadra, perto de crianças, e não há
banheiros disponíveis.
Diante do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder
Executivo, postulando informações sobre a existência de estudo voltado a adoção da
medida acima mencionada.
Nova Odessa, 30 de agosto de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

******************************************************************
REQUERIMENTO N. 768/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a sindicância aberta para apurar os fatos que
envolveram o falecimento do Sr. Valter Czyplis.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Considerando que a Secretaria de Saúde promoveu a abertura de sindicância
para apurar os fatos que envolveram o falecimento do Sr. Valter Czyplis, REQUEIRO, aos
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre o referido
processo, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Qual a data de abertura do processo?
b) Qual a data prevista para o encerramento dos trabalhos?
c) O que foi apurado até a presente data?
d) Quais as medidas adotadas pela Secretaria de Saúde com relação ao assunto?
e) Enviar cópia do relatório final de Comissão de Sindicância.
Nova Odessa, 2 de setembro de 2013.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 769/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal,
sobre melhorias na iluminação da Avenida Eddy de
Freitas Criciúma, atrás da Prefeitura Municipal, em
frente ao muro do Clube Progresso.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Conforme a solicitação dos munícipes, recorro a Prefeitura, que através deste
requerimento, as providências possam ser tomadas sobre a iluminação da Avenida Eddy
de Freitas Criciúma, atrás da Prefeitura Municipal, em frente ao muro do Clube do
Progresso, que está ruim.
O local está muito escuro, quase não há iluminação, ocasionando perigo
constante às pessoas que circulam diariamente pelo local e motoristas que devido as
circunstâncias do Velório e festas têm necessidade de estacionar seus veículos e transitar
pela referida via. É notório a falta de iluminação adequada, trazendo assim preocupação
aos transeuntes desta localidade.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre as medidas que poderão ser adotadas com relação aos
referidos locais.
Nova Odessa, 02 de Setembro de 2013.
AVELINO XAVIER ALVES

******************************************************************
REQUERIMENTO N. 770/2012
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre reparos no passeio público da Av. Dr. Eddy de
Freitas Criciúma, atrás da Prefeitura Municipal.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Os problemas existentes no passeio público da Avenida Dr. Eddy de Freitas
Criciúma são apontados como causa de acidentes de munícipes. Fomos procurados a
esse respeito, como é muito usado este trecho por cidadãos, vejo a necessidade destes
reparos atrás da Prefeitura Municipal, devido a grande movimentação de pedestres que
circulam diariamente no local.
Em face do exposto, em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO aos
nobres pares na forma regimental, apos ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a
possibilidade do conserto deste passeio público.
Nova Odessa, 02 de Setembro de 2013.
AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 771/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal,
sobre a implantação do aluguel social no município
Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O aluguel social é uma ferramenta que possibilita as prefeituras prestarem ajuda
emergencial até que o problema ou situação da família seja resolvido ou até que ela seja
enquadrada em um programa habitacional como Minha Casa Minha Vida, Casa Paulista,
COHAB. É um benefício eventual que deve ter um tempo de duração, geralmente
destinado as pessoas que vivem em área de riscos.
1) Fundamento Constitucional: O aluguel social constitui manifestação da
dimensão positiva do direito à moradia, íntima e indissociavelmente ligado ao princípio
da dignidade da pessoa humana.
2) Base legislativa: Legislação Federal: - Lei nº 8. 742/93 (Lei Orgânica da
Assistência Social): Prevê a possibilidade de criação de benefícios eventuais para atender
necessidades advindas de vulnerabilidade temporária e calamidade pública.
“Art. 22. Entendem-se por benefícios eventuais aqueles que visam ao pagamento
de auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a
1/4 (um quarto) do salário mínimo.
(...)
§ 2º Poderão ser estabelecidos outros benefícios eventuais para atender
necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para
a criança, a família, o idoso, a pessoa portadora de deficiência, a gestante, a nutriz e nos
casos de calamidade pública”. (blog defensoria pública Nova Friburgo)
Sabemos que em

nosso

município

muitas pessoas passam por

grandes

dificuldades e precisam deste auxílio por um tempo determinado.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando se digne prestar informações sobre a possibilidade de estudos voltados ao
projeto acima mencionado.
Nova Odessa, 02 de Setembro de 2013.

CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
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REQUERIMENTO N. 772/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a possibilidade de criar o Disque Denúncia para
situações de violência contra crianças e adolescentes
no nosso município.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

O Disque Denúncia 181, serviço criado em 2000 pelo Instituto São Paulo contra
a Violência e pelo governo paulista, por meio da Secretaria de Segurança Pública,
registrou 6.603 denúncias de maus-tratos contra crianças entre janeiro e outubro de
2012 em todo o Estado, o que dá uma média diária de 22 denúncias. O número é
superior ao do mesmo período de 2011, quando foram registradas 6.028 denúncias
(Agência Brasil).
A violência doméstica pode gerar traumas para as crianças e os adolescentes,
pois muitas vezes elas (crianças e adolescentes) são vítimas daquelas pessoas em quem
confiam, que entendem ser as pessoas que cuidam delas. Por isso, há dificuldade para
assimilarem uma situação desse tipo.
Esse é o trauma maior. A pessoa que tinha que proteger é a que acaba violando
o direito dessas crianças e adolescentes. Isso gera um trauma, uma desconfiança
permanente com relação aos adultos e dificuldade depois de convivência com outras
pessoas. Isso pode, muitas vezes, gerar também prejuízo no desenvolvimento
educacional (Ariel de Castro Alves, presidente da Fundação Criança e vice-presidente da
Comissão Especial da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil).
Grande parte dessa violência contra crianças e adolescentes tem como
motivação principal o uso de álcool ou de drogas pelos pais. "Temos um índice grande de
pais com problemas psiquiátricos e que fazem uso abusivo de álcool, que são geradores
de violência", explica. Outro fator que contribui para a violência doméstica contra
crianças e adolescentes, diz Helen, é a ineficiência do Estado. "A falta dessa rede de
atendimento e de serviços, que contemple a necessidade da família, faz com que essa
violência esteja aí, latente, nas famílias mais vulneráveis", acrescenta (Helen Vivili
Santana Carmona, diretora técnica adjunta da Fundação Criança).
Diante de toda a situação acima apresentada e dos fatos que tem ocorrido em
nossa cidade acredito que precisamos urgentemente tomarmos medidas urgentes para
diagnosticar e ajudar a combater este mal existente em nossa sociedade.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando se digne prestar informações sobre estudos voltados a implantação do disque
denúncia acima mencionado.
Nova Odessa, 30 de Agosto de 2013.
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REQUERIMENTO N. 773/2013
Assunto: Solicita informações do Poder Executivo, sobre
a possibilidade de estudos para a abertura dos Postos
de Saúde para entrada em seu interior, a partir das
6:00 Hs, pelas razões que específica.
Senhor Presidente:
Senhores Vereadores:
Estive visitando alguns Postos de Saúde no período da manha, e em contato com
os usuários, fui questionado sobre a possibilidade de requerer junto a Prefeitura
Municipal, a mudança do horário de entrada para o interior dos mesmos, que hoje as
7:00 Hs, sendo que, a grande maioria chega bem mais cedo para garantir atendimento e
agendamento de consultas, assim aguardando do lado de fora e sofrendo as intempéries
do tempo, (Sereno, Frio e Chuva). Abrindo as portas as 6:00 Hs, os usuários ficariam
melhor acomodados e tranquilos em bancos e cadeiras debaixo da cobertura para maior
conforto até o inicio do atendimento as 7:00 Hs.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo,
solicitando informações sobre medidas que poderão ser adotados com relação ao
assunto. No sentido de melhorar a forma de atendimento nos Postos de saúde.
Nova Odessa, 02 de setembro de 2013.
AVELINO XAVIER ALVES

*******************************************************************
REQUERIMENTO N. 774/2013
Assunto: Solicito informações do Prefeito Municipal
sobre a implantação de uma faixa de pedestre no
cruzamento da Rua Dante Gazetta com a Avenida
Antonio Rodrigues Azenha.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Atendendo à solicitação de 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 estudos voltados à implantação
de uma faixa de pedestre no referido cruzamento como forma de oferecer mais
segurança aos pedestres que transitam naquele local, uma vez que o tráfego de veículos
na referida via é intenso.
Nova Odessa, 02 de Setembro de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO
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REQUERIMENTO N. 775/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
possibilidade de instaurar nova sindicância para apurar as
irregularidades constatadas pela Comissão Especial de
Inquérito, nomeada através do Ato n. 13, de 6 de
setembro de 2011 – CEI da Saúde de 2011.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Através do Requerimento n. 245/2013, postulamos informações do Prefeito
Municipal, do Ministério Público, do Delegado de Polícia e do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo relacionadas ao relatório elaborado pela Comissão Especial de
Inquérito instaurada em 2011 para apurar irregularidades e ilegalidades na Secretaria
Municipal de Saúde, nas seguintes áreas: a) carência de profissionais; b) déficit
orçamentário no valor aproximado de R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil
reais); c) atendimento prestado à população; e, d) serviços terceirizados.
Na oportunidade, o subscritor relatou que a Comissão havia constatado as
seguintes irregularidades:
- pagamento indevido de 5120 refeições, que totaliza R$ 50.790,40 (cinquenta mil,
setecentos e noventa reais e quarenta centavos);
- indícios de irregularidades formais no processo de distribuição de medicamentos,
opinando a Comissão que a Secretaria de Saúde deveria aprimorar as formalidades
administrativas voltadas à concessão dos medicamentos, uma vez que os recursos
públicos são limitados.
Em resposta, o Chefe do Executivo informou que o montante apurado não havia
sido devolvido, até aquela data, sendo que referida obrigação seria analisada pelo
Tribunal de Contas do Estado. Encaminhou, ainda, cópia do relatório final elaborado pela
Comissão de Sindicância que foi instaurada para apurar os fatos, contendo a seguinte
conclusão:

“Desta forma, entendemos por bem recomendar ao gestor deste contrato que
sejam aprimorados os critérios de concessão de medicamentos à população uma vez que
os recursos públicos são limitados e ainda que os preços cobrados sejam conferidos
rigorosamente a fim de atenderem o ABC farma com o desconto contratual de 13%.
Finalizando esta comissão realizou seus trabalhos com empenho de forma a
esclarecer os fatos acima e que não tem conhecimentos técnicos e específicos para
apurar com maior riqueza de detalhes cada item avaliado”. (grifo meu)

Ocorre que as informações contidas no relatório da sindicância causaram ao
subscritor a sensação de que muito pouco foi realizado para restituir a ordem violada e,
especialmente, para punir os responsáveis pelas irregularidades cometidas. O mesmo
sentimento tem afligido a população, que clama por resultados visíveis com relação a
cada irregularidade apurada pela Comissão Especial de Inquérito.
Registre-se, ainda, que a própria comissão assume que não possuía
conhecimentos técnicos e específicos para apurar com maior riqueza de detalhes cada
item avaliado.
Em face do inegável interesse público de que se reveste a matéria, REQUEIRO aos
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o envio de ofício
ao Prefeito Municipal postulando informações sobre a possibilidade de abertura de uma
nova sindicância para apurar as irregularidades constatadas pela Comissão Especial de
Inquérito, nomeada através do Ato n. 13, de 6 de setembro de 2011 – CEI da Saúde de
2011.
Nova Odessa, 04 de setembro de 2013.
JOSÉ PEREIRA
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REQUERIMENTO N. 776/2013

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a existência de um mapeamento e tratamento as
gestantes usuárias de drogas no município de Nova
Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Todos nós sabemos os malefícios que a droga acarreta a todas as pessoas e no
caso das gestantes a situação é pior, pois o bebê sofre as conseqüência deste uso.
O consumo de drogas durante a gravidez pode ter efeitos adversos tanto no feto
que se está a desenvolver como no recém-nascido. A cocaína e os opiácios são duas das
drogas ilícitas que podem causar problemas significativos. A cocaína estreita os vasos
sanguíneos e eleva a tensão arterial e o seu consumo durante a gravidez pode provocar
um aborto. O seu consumo, mesmo em raras ocasiões, no princípio da gravidez pode
causar anomalias congênitas nos rins, nos olhos, no cérebro ou noutras extremidades. O
filho de uma mãe adicta a esta droga é mais propenso a ter escasso peso ao nascer,
além de uma medida corporal e uma circunferência da cabeça menor do que é normal.
Os opiáceos, como a heroína, a metadona e a morfina, raramente causam
anomalias congênitas, mas, como atravessam a placenta, as crianças podem nascer
adictas a elas. Os sintomas de abstinência manifestam-se habitualmente dentro das 72
horas posteriores ao nascimento. Esses sintomas incluem irritabilidade, com choro
excessivo, nervosismo, tensão muscular, vômitos, diarréia, suor, respiração acelerada e
convulsões. Os sintomas de abstinência ligeiros tratam-se agasalhando a criança e
alimentando-a frequentemente para reduzir a inquietude. Os sintomas graves podem ser
controlados com pequenas doses de tintura de ópio, um narcótico. A dose reduz-se muito
gradualmente no termo de alguns dias ou semanas à medida que os sintomas
desaparecem. (portal manual Merk)
Sendo assim desejo saber se quando detectado o fato, o mesmo é comunicado
ao gestor de saúde para que medidas sejam tomadas visando proteger a saúde da
criança, o mapeamento da situação, pois somente assim podemos em conjunto com as
demais áreas criar políticas públicas de enfrentamento as drogas.
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
existência de projeto no molde acima mencionado no município de Nova Odessa.
Nova Odessa, 4 de setembro de 2013.
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REQUERIMENTO N. 777/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal,
sobre estudos voltados a implantação de bituqueiras ou
recipientes similares para descarte de bitucas de
cigarro.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O programa Coletor Ambiental realiza um projeto sobre a bituca de cigarro
descartadas incorretamente pelos fumantes, dando a destinação ambientalmente
correta a elas.
O descarte incorreto da bituca de cigarro prejudica o escoamento de água pluvial
e estudos indicam que 25% dos incêndios que ocorrem no meio urbano são causados por
bitucas de cigarro, mesmo nos casos onde o próprio estabelecimento as recolhem, mas a
destinação é feita juntamente com o lixo comum, poluindo assim os lençóis freáticos,
devido os componentes químicos contidos no resíduo.
Os oceanos também sofrem com o cigarro, pois embalagens e bitucas se
acumulam nos mares, formando 40% do lixo encontrado no Mar Mediterrâneo, por
exemplo. No Equador, o número chegou a ser mais da metade de resíduos encontrados
na costa em 2005. (portal coletor ambiental).
O filtro (acetato de celulose), junto com outros resíduos frutos da compostagem,
se transformam em uma biomassa que aplicada sobre áreas degradadas (encostas de
estradas e outros passivos ambientais), serve de base para projetos de hidrossemeadura,
recompondo esses espaços. Os restos de fumo e o papel, após sua biodecomposição, são
utilizados sobre a hidrossemeadura com agentes fertilizantes. (portal ecocity).
É nosso dever propor soluções ambientais, pois o nosso planeta pede socorro,
neste caso pode se pensar numa parceria com a ACINO para a implantação do projeto.
Cidades como Curitiba já deu o ponta pé inicial para esta solução de grande importância
na preservação do meio ambiente.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando se digne prestar informações sobre a implantação de bituqueiras ou
recipientes similares para descarte de bitucas de cigarro.
Nova Odessa, 04 de Setembro de 2013.
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REQUERIMENTO N. 778/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal,
sobre estudos de um “campinho” desativado na Rua
das Perobas ao lado do Centro de Referência da
Assistência Social – CRAS no Jardim das Palmeiras.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
A vereadora subscritora foi procurada por munícipes que questionaram a
possibilidade de ativação do “campinho” de areia localizado na Rua das Perobas, ao lado
do Centro de Referencia Social – CRAS, que está desativado.
Conforme verificação in loco, a Vereadora verificou que o local está sem a devida
manutenção.
Em face ao exposto, tendo em vista a relevância da matéria, REQUEIRO, aos
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a
reativação do “campinho” localizado na rua Perobas ao lado do CRAS, fazendo as
melhorias necessárias para que o mesmo possa ser utilizado para lazer dos munícipes.
Nova Odessa, 02 de setembro de 2013.
CARLA FURINI DE LUCENA

*******************************************************************
REQUERIMENTO N. 779/2013
Assunto: Solicita informações do Presidente da
CONES – Cooperativa Nova Esperança sobre a
existência de interesse em transferir sua sede
para outra área.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Desde 1998, a CONES – Cooperativa Nova Esperança vem se destacando no
mercado nacional como grande produtora de fios 100% algodão cardado tintos e também
em serviço terceirizado de tingimento em fios.
No início, a empresa contava com 138 sócios-cooperados e hoje já tem mais de
270 colaboradores, entre cooperados e contratados.
A Cooperativa Nova Esperança – CONES está sediada em uma área localizada na
Avenida Carlos Botelho, classificada como Zona Comercial.
Assim sendo, seria mais vantajoso para nossa cidade a transferência dos salões
para uma área localizadas em Zonas de Produção Industrial.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o envio de ofício ao Presidente da referida Cooperativa,
Sr. José Rissi, postulando informações sobre a existência de interesse em transferir sua
sede para outra localidade.
Nova Odessa, 04 de setembro de 2013.
JOSÉ PEREIRA
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REQUERIMENTO N. 780/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo
sobre a possibilidade da mudança de local dos pontos
de ônibus da Av. Carlos Botelho no Jd. Santa Rosa,
conforme especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
A Av. Carlos Botelho esta sobrecarregada com o intenso transito da rota de fuga
do pedágio nos dois sentidos, praticamente o dia todo. Munícipes; entre usuários e
comerciantes que residem e frequentam aquela área, me procuraram para requerer junto
a Prefeitura e o Setor de Transportes, estudos para a mudança dos dois pontos de ônibus
para o quarteirão da frente, no sentido de otimizar e desafogar o transito daquele local,
porque no horário da tarde entre as 16:00 e 19:00 Hs, o grande fluxo de veículos, trava
toda a via, desde a Rua Rio Branco até a Rua João Bassora, causando transtorno aos
motoristas e pedestres, com grande perigo de acidentes, como também atrapalhando o
comercio local, onde clientes não tem onde estacionar seus carros.
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 assunto.
Nova Odessa 05 de Setembro de 2013
AVELINO XAVIER ALVES

*******************************************************************
REQUERIMENTO N. 781/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a existência de estudo voltado a realização de
competições de MMA (Artes Marciais Mistas) em
Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Conforme matéria jornalística divulgada pelo site Novo Momento, Americana
sediou, no último dia 31 de agosto, evento nacional de MMA. As competições foram
realizadas no ginásio principal do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (Centro
Cívico), durante a 16ª edição do Nitrix Champion Figth.
Os ingressos foram trocados por latas de leite em pó, encaminhadas ao Fundo
Social de Solidariedade de Americana.
Considerando que o MMA é o esporte que mais se populariza no país, REQUEIRO,
aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a
existência de estudo voltado a realização de competições de MMA em Nova Odessa, nos
moldes realizados por Americana.
Nova Odessa, 5 de setembro de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 782/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal,
sobre
a
existência
de
estudos
voltados
ao
recapeamento e/ou recuperação da Ana Julia de Oliveira
– Jd. São Manoel, conforme especifica.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

O Vereador subscritor verificou que a referida via necessita de reparos ao longo de
sua extensão, trata-se de uma importante via, com trânsito intenso, pois serve de ligação
entre os bairros Jd. das Palmeiras e São Manoel e ainda de acesso à escola Sesi.
Uma boa medida seria que técnicos avaliassem cada trecho e definisse a
necessidade, se é preciso recapear ou apenas recuperar o trecho específico.
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 estudo voltados ao recapeamento ou recuperação da
referida via.
Nova Odessa, 05 de setembro de 2013.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 783/2013

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a existência de convênio com clínicas geriátricas
e estabelecimentos voltados ao atendimento de
pessoas idosas, nos termos da Lei n. 1.960/2003.

A proteção ao idoso é um assunto de extrema relevância para o Município, sendo
certo que esta Casa Legislativa sempre procurou discutir as políticas voltadas para esta
parcela da população. Assim, em consulta a legislação existente sobre o assunto,
verifiquei que o artigo 11 da Lei n. 1.960, de 19 de dezembro de 2003, que dispõe sobre
a instalação de clínicas geriátricas e estabelecimentos voltados ao atendimento de
pessoas necessitadas, idosas e dependentes de cuidados especiais e dá outras
providências, determina que as entidades instaladas no município deverão reservar dez
por cento (10%) das vagas para pessoas carentes, que serão preenchidas mediante
indicação do Setor de Promoção Social da Administração.
De outra parte, em que pese a diretriz proposta pelo Estatuto do Idoso no que tange
a priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do
atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de
manutenção da própria sobrevivência (art. 3º, V, da Lei n. 10.741/2003); é elevado o
número de famílias que não reúnem as condições necessárias para amparar os seus
idosos.
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 convênio com clínicas geriátricas e
estabelecimentos voltados ao atendimento de pessoas idosas, especialmente no tocante
aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) As disposições contidas no art. 11 da Lei n. 1960/2003 estão sendo aplicadas?
b) Na afirmativa, quantas vagas foram disponibilizadas ao Setor de Promoção Social
da Prefeitura?
c) Como funciona a disponibilização de vagas? Elas são custeadas pelo Poder
Público?
d) Na negativa, por que as vagas não estão sendo oferecidas?
e) Existem estudos para que a Prefeitura possa subsidiar vagas a idosos carentes
nos estabelecimentos particulares existentes na cidade?
Nova Odessa, 5 de setembro de 2013.
CARLA FURINI DE LUCENA
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REQUERIMENTO N. 784/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal,
sobre a existência de estudos voltados a colocação de
placas de identificação de bairros, conforme especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Percorrendo os bairros de nossa cidade, o vereador subscritor, detectou a
necessidade da IDENTIFICAÇÃO DE BAIRROS nas principais vias.
Ao visitar nossa cidade ou até mesmo em se fazer entregas, percebemos
dificuldades de orientação dos motoristas, pois os bairros são muito próximos e não
existe uma separação física entre os mesmos.
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 instalação referidas das placas nas
principais vias dos bairros de nosso município.
Nova Odessa, 05 de setembro 2013.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA.

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 785/2013
Assunto: Solicita informações complementares do Chefe
do Executivo e da Caixa Econômica Federal sobre a
implantação de uma Casa Lotérica no Jardim Alvorada.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Em abril do corrente ano, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n.
291/2013, através do qual solicitou informações do Chefe do Executivo sobre a existência
de estudo voltado à implantação de uma Casa Lotérica no Jardim Alvorada.
Em atendimento à referida proposição, o Prefeito Municipal nos informou que
havia realizado as gestões necessárias junto a Caixa Econômica Federal, voltadas a
abertura do devido processo licitatório. O ofício está datado de 22 de maio de 2013.
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 e à
Caixa Econômica Federal, solicitando informações sobre os avanços obtidos,
especialmente no que tange a abertura do devido processo licitatório.
Nova Odessa, 5 de setembro de 2013.

AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 786/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a possibilidade de se realizar a reforma
necessária no prédio da EMEF “Dante Gazzetta” (Escola
Municipal de Ensino Fundamental), no centro.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
A EE Dante Gazzetta passou a denominar EMEF “Dante Gazzetta” (Escola Municipal
de Ensino Fundamental) em 02/08/1999, mais precisamente á 14 anos. Com o passar do
tempo observa-se a necessidade de realizar reformas, uma vez que são as crianças, os
principais usuários do local.
Em atendimento à solicitação dos pais de alunos e dos servidores da EMEF Dante
Gazzetta do Centro, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando se
digne manifestar sobre o assunto, especialmente no tocante á possibilidade de realizar a
reforma necessária no sobredito imóvel.
Nova Odessa, 05 de setembro de 2013.
CARLA FURINI DE LUCENA

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 787/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a doação de equipamentos à Secretaria de
Esportes realizada pela empresa Hanier Especialidades
Químicas Ltda.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Conforme nota da assessoria de Imprensa da Prefeitura, a Secretaria de
Esportes recebeu uma doação de R$ 100.000,00 em equipamentos da empresa Hanier
Especialidades Químicas Ltda. Foram doados um tatame, equipamentos de academia,
trator e rolo compactador (in Secretaria de Esportes recebe doação de equipamentos de
iniciativa privada, disponível em www.novaodessa.sp.gov.br).
Em face do exposto, com fulcro no art. 31 da Constituição Federal,
REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem
o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre o
acordo firmado com a referida empresa, enviando-nos, outrossim, cópia dos documentos
relacionados à doação dos equipamentos acima mencionados.

Nova Odessa, 5 de setembro de 2013.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 788/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a permissão de uso de área concedida à empresa
Hanier Especialidades Químicas Ltda.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

No último dia 31 de agosto, foi publicado no Jornal de Nova Odessa, o Decreto n.
2.934, de 5 de agosto de 2013, que dispõe sobre permissão de uso de bem público a
título precário à empresa Hanier Especialidades Químicas Ltda.
O fato foi informado, ainda, através do portal Varal de Notícias, do Facebook, que
solicitou informações aos vereadores sobre o assunto.
Em face do exposto, com fulcro no art. 31 da Constituição Federal, REQUEIRO,
aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre o acordo
firmado com a referida empresa, enviando-nos, outrossim, cópia do processo
administrativo PMNO 3355/2013.
Nova Odessa, 5 de setembro de 2013.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

*******************************************************************
MOÇÃO N. 260/2013
Assunto: Congratulações com o Prefeito Municipal e
com o Diretor de Habitação, pela entrega das 144
unidades habitacionais, para famílias de renda até R$
1.600.00, no Residencial Jardim Fibra, realizada no dia
17 de agosto de 2013.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida ao Prefeito Municipal e ao Diretor de
Habitação, pela entrega das 144 casas no Residencial Jardim Fibra, empreendimento do
programa Minha Casa, Minha Vida destinada às famílias com renda de até R$1.600.00,
realizada no último dia 17 de agosto.
As famílias contempladas ficaram extremamente felizes por terem conseguido
realizar o sonho da casa própria.
O projeto ameniza o déficit habitacional do município estimado em
aproximadamente duas mil unidades.
Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no
que tange esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado
ofício aos congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 17 de agosto de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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MOÇÃO N. 290/2013
Assunto: Apelo ao Chefe do Executivo, postulando a
adoção
das
medidas
necessárias
voltadas
à
implantação de recapeamento e a limpeza de uma área
pública na Rua José Penachione, no Parque Fabrício.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por moradores do Parque Fabrício que
relataram a necessidade urgente da limpeza da área pública situada na Rua José
Penachione, bem como o recapeamento da via.
Nesta legislatura, o assunto já foi tratado através do requerimento nº 371/2013
de autoria do vereador subscritor. O local se encontra com mato muito alto (quase 2
metros de altura), muito lixo, entulho e remédios descartados incorretamente.
Em resposta ao requerimento, foi informado que é de conhecimento da
Administração a necessidade do recapeamento e a limpeza, mas até o momento nada foi
realizado no local.
Em face do exposto, proponho, na forma regimental, a presente MOÇÃO DE
APELO dirigida ao Chefe do Executivo, para que o mesmo determine a imediata limpeza
da área pública no Parque Fabrício, bem como o recapeamento da Rua José Penachione.
Na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no que tange esta
iniciativa, requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao Prefeito
Municipal, dando-lhe ciência desta proposição.
Nova Odessa, 30 de agosto de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

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

MOÇÃO N. 291/2013

Assunto: Apelo ao Chefe do Executivo, postulando a
adoção das medidas necessárias voltadas a inclusão de
projeto social destinado a aulas de tênis de quadra para
cadeirantes e deficientes auditivos.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por pais de alunos que frequentavam as aulas
tênis adaptadas a cadeirantes e também pede a inclusão dos deficientes auditivos no
projeto.
O assunto foi tratado através do requerimento nº 4/2013 de autoria do vereador
subscritor. Este projeto já vinha sendo desenvolvido há vários anos e foi extinto. Hoje
nosso município é carente de lazer para as pessoas normais e ainda mais para os
deficientes.
Por outro lado, a resposta ao referido requerimento diz que a modalidade já foi
solicitada e estuda a melhor forma legal e orçamentária para a contratação da
modalidade. Nesse sentido, precisamos da inclusão total em nosso município.
Em face do exposto, proponho, na forma regimental, a presente MOÇÃO DE APELO
dirigida ao Chefe do Executivo, para que o mesmo adote as medidas necessárias a
assegurar aulas de tênis aos cadeirantes e deficientes auditivos.
Na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no que tange este
iniciativa, requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao Prefeito
Municipal, dando-lhe ciência desta proposição.
Nova Odessa, 30 de agosto de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866

www.camaranovaodessa.sp.gov.br

51

MOÇÃO N. 292/2013
Assunto: Aplausos ao Fundo Social de Solidariedade,
pelo Programa Padaria Artesanal.
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, pelo Programa Padaria Artesanal.
No último dia 29 de agosto foi realizada a primeira formatura dos alunos. Foram
39 formandos do curso, que tem duração de 12 horas e objetiva qualificar profissionais
na área de panificação.
A primeira-dama do Município e presidente do Fundo, Andréia Souza, afirmou que
o sentimento era de realização, pois o projeto é voltado para a recuperação da
autoestima das pessoas e ainda para auxiliar na geração de renda.
Parabéns a toda equipe pelo lindo trabalho realizado. Percebemos que todas as
pessoas que participaram do curso ficaram muito felizes.
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, 3 de setembro de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

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

MOÇÃO N. 293/2013

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Assunto: Apelo ao Senado Federal postulando a
aprovação da PEC 349/2001, que altera a redação dos
arts. 52, 53, 55 e 66 da Constituição Federal para abolir
o voto secreto em todas as deliberações da Câmara, do
Senado, das Assembleias Legislativas, da Câmara
Legislativa do Distrito Federal e das Câmaras de
Vereadores.

Submetemos à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO, dirigida
ao Senado Federal postulando a aprovação da PEC 349/2001, que altera a redação dos
arts. 52, 53, 55 e 66 da Constituição Federal para abolir o voto secreto em todas as
deliberações da Câmara, do Senado, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa
do Distrito Federal e das Câmaras de Vereadores.
A proposta foi aprovada por unanimidade, com 452 votos na Câmara dos
Deputados no último dia 03 de setembro e acaba com o voto secreto em todas as
votações da Casa, incluindo-se a cassação de mandato e a eleição da Mesa Diretora.
Além das votações de pedidos de cassação, o voto fechado é adotado na aprovação
de indicações de ministros dos tribunais superiores. O procedimento também é válido na
votação da indicação do presidente e diretores do Banco Central, de chefes de missão
diplomática de caráter permanente e na indicação do procurador-geral da República e na
votação exoneração deste, de ofício, antes do término do mandato. A proposta prevê,
ainda, que o voto aberto também será adotado nas sessões conjuntas da Câmara dos
Deputados e do Senado para a análise de vetos.
A aprovação dessa proposição é uma resposta à sociedade após a manutenção do
mandato do Deputado Natan Donadon (PMDB-RO), que cumpre pena de 13 anos na
penitenciária da Papuda, em Brasília e teve o mandato mantido por votação secreta do
Plenário na semana passada.
Como foi aprovada em segundo turno, a PEC de autoria do ex-deputado paulista
Luiz Antônio Fleury segue agora para o Senado.
Ante ao exposto, considerando-se que o voto secreto acoberta a impunidade e
afigura-se incompatível com o princípio da publicidade, requeremos, após a deliberação
plenária, seja endereçado ofício à Presidência do Senado Federal, dando-lhe ciência desta
proposição.
Nova Odessa, 04 de setembro de 2013.
JOSÉ PEREIRA
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MOÇÃO N. 297/2013
Assunto: Apelo ao 48º Batalhão da Polícia Militar, ao
Pelotão da Polícia Militar de Nova Odessa e a Guarda
Municipal,

postulando

a

adoção

das

medidas

necessárias para intensificar o policiamento ostensivo
nas imediações das Faculdades Net Work.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Conforme a manchete publicada no Jornal de Nova Odessa, o furto e roubo de
veículos já superam o exercício de 2012, sendo que os seguros dos veículos em Nova
Odessa já foram encarecidos em razão desse aumento.
O problema se verifica principalmente na Avenida Ampélio Gazzetta, nas
proximidades das Faculdades Net Work. Neste local, diariamente ocorrem crimes dessa
natureza, principalmente no período noturno, sendo um dos principais locais para
aferição dessa estatística negativa.
Em face do exposto, propomos, na forma regimental, a presente MOÇÃO DE APELO
dirigida ao 48º Batalhão da Polícia Militar, ao Pelotão da Polícia Militar de Nova Odessa e
a Guarda Municipal, postulando a adoção das medidas necessárias para intensificar o
policiamento ostensivo nas imediações das Faculdades Net Work.
Nova Odessa, 5 de setembro de 2013.

JOSÉ PEREIRA
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MOÇÃO N. 298/2013
Assunto: Congratulações com os membros da
Comissão Especial de Inquérito, nomeada através do
Ato n. 13, de 6 de setembro de 2011 – CEI da Saúde
de 2011, tendo em vista a publicação do parecer do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo
TC-000994/026/11, conforme abaixo especificado.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida aos vereadores Cláudio José Schooder e
Vagner Barilon e ao ex-vereador Áureo Nascimento Leite, membros da Comissão Especial
de Inquérito, nomeada através do Ato n. 13, de 6 de setembro de 2011, em face da
publicação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC000994/026/11, que reconheceu o competente trabalho investigativo realizado pela
comissão.
No último dia 13 de abril, foi publicado, no Diário Oficial do Estado, o parecer do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas prestadas pela Prefeitura
Municipal de Nova Odessa, relativas ao exercício de 2011 – TC-000994/026/11. O voto do
presidente e relator do referido processo, conselheiro Dr. Robson Marinho, ressaltou o
trabalho da comissão da seguinte forma:

“TC-2463/003/11 e TC-604/003/12, pelos quais a Câmara Municipal de Nova
Odessa comunica esta Corte de Contas sobre a instalação de Comissão Especial de
Inquérito – CEI para apurar possíveis irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde. A
CEI foi concluída solicitando providências necessárias voltadas ao ressarcimento dos
valores pagos indevidamente pelo fornecimento de refeições a funcionários terceirizados
da Saúde. A Prefeitura nomeou Comissão de Sindicância para apuração dos fatos
noticiados, sendo informado pela Secretaria Municipal de Saúde o término do
fornecimento das refeições;”
O relator votou pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas
prestadas pela Prefeitura Municipal de Nova Odessa, relativas ao exercício de 2011, e
determinou fossem arquivados os expedientes que subsidiaram o exame das contas, com
exceção dos expedientes TC-2463/003/11 e TC-604/003/12, nos seguintes termos:

“Arquivem-se os expedientes que subsidiaram o exame das contas, com exceção
dos expedientes TC-2463/003/11 e TC-604/003/12, que deverão ser apartados para análise
da questão referente ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente pelo
fornecimento de refeições a funcionários terceirizados da Saúde.
Esta decisão não alcança os atos porventura pendentes de apreciação por este
Tribunal.
Eis o meu voto”. (grifo meu)
Nesse contexto, em razão do trabalho desenvolvido pelos nobres edis, a quantia
indevidamente subtraída dos cofres municipais deverá ser ressarcida pelos responsáveis
pela irregularidade cometida em 2011, durante a gestão do ex-prefeito Manoel Samartin.
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
aos congratulados, dando-lhes ciência da proposição.
Nova Odessa, 5 de setembro de 2013.
JOSÉ PEREIRA
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PROJETOS DE LEI
EM TRAMITAÇÃO NAS
COMISSÕES PERMANENTES DE:

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

FINANÇAS E ORÇAMENTO

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO URBANO

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 15/2013
“Concede o título de Cidadã Novaodessense à senhora Gilda Maria de Carvalho
Cunha”.
Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadã Novaodessense” à senhora Gilda Maria de
Carvalho Cunha, 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, 02 de setembro de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
AVELINO X. ALVES
CARLA F. DE LUCENA
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
CLÁUDIO J. SCHOODER
JOSÉ PEREIRA
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS
VAGNER BARILON
VLADIMIR A. DA FONSECA
JUSTIFICATIVA

“Nunca acredite no limite que lhe querem impor, estabeleça suas metas e avance,
porque lá fora o mundo é competitivo” – Gilda Maria de Carvalho Cunha

Submetemos à elevada apreciação dos nobres pares o presente projeto de decreto
legislativo que tem por objetivo conceder o título de Cidadã Novaodessense à senhora
Gilda Maria de Carvalho Cunha.
A concessão do “título de cidadão novaodessense” é, sem dúvida, a mais
significativa forma de reconhecimento a ser outorgada às pessoas que tenham prestado
relevantes serviços ao Município.
Filha de Francisco Ferreira de Carvalho e de Rosa Elmiria da Silva, a homenageada
nasceu em 21 de agosto de 1955.
No ano de 1974 formou-se no extinto curso normal e científico. Em 1974 formou-se
em Pedagogia pela Universidade de Marília, em São Paulo.
Ingressou no serviço público do Estado de São Paulo como professora de educação
básica I, no Município de Embu das Artes. Na ocasião, trabalhou como professora
alfabetizadora em várias escolas de periferias. Sempre manteve o pensamento
direcionado no sentido de que todos os alunos são capazes de aprender.
Em 1988 removeu-se para a Escola Dorti Zambello Calil, em Nova Odessa, indo
trabalhar na escola do São Manoel agrupada na escola Dorti. No mesmo ano assumiu a
Vice Direção e, em 1989, passou a exercer a função de Diretora, na mesma escola –
então Escola Estadual Dr. Joaquim Rodrigues Azenha - onde permaneceu por quatorze
anos.
Participou de diversos cursos voltados à gestão escolar, como Pró-Gestão e PósGraduação em Gestão Educacional pela Universidade de Campinas (Unicamp).
Trabalhou nos seguintes estabelecimentos de ensino:
- Escola Prof. Silvania Santos (Santa Bárbara D´Oeste);
- Escola Fioravante Luiz Angolini (Santa Bárbara D´Oeste);
- Professora Atillio Dextro (Americana);
- Professora Antonieta G. Lenhare (Americana).
Atualmente é Diretora da Escola Prof. Dorti Zambello Calil.
Na condição de professora, teve a oportunidade de exercer uma das mais nobres
profissões, transformando homens em cidadãos úteis à sociedade e semeando a
educação.
Desse modo, oferecer a referida honraria a esta excelente profissional do ensino
certamente é uma forma de valorizar a todos profissionais desta carreira de extrema
importância para a sociedade.
Sua biografia (anexa), demonstra, por si só, a oportunidade da homenagem.
Certos de que se trata de uma justa homenagem, contamos com o imprescindível
apoio dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa na aprovação da
presente proposição.
Nova Odessa, 02 de setembro de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
AVELINO X. ALVES
CARLA F. DE LUCENA
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
CLÁUDIO J. SCHOODER
JOSÉ PEREIRA
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS
VAGNER BARILON
VLADIMIR A. DA FONSECA

*******************************************************************
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 16/2013
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“Concede o título de Cidadã Novaodessense à senhora Eliana Rosa Milani Eredia
Turcatto”.
Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadã Novaodessense” à senhora Eliana Rosa
Milani Eredia Turcatto, 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, 02 de setembro de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
AVELINO X. ALVES
CARLA F. DE LUCENA
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
CLÁUDIO J. SCHOODER
JOSÉ PEREIRA
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS
VAGNER BARILON
VLADIMIR A. DA FONSECA
JUSTIFICATIVA
Submetemos à elevada apreciação dos nobres pares o presente projeto de decreto
legislativo que tem por objetivo conceder o título de Cidadã Novaodessense à senhora
Eliana Rosa Milani Eredia Turcatto.
A concessão do “título de cidadão novaodessense” é, sem dúvida, a mais
significativa forma de reconhecimento a ser outorgada às pessoas que tenham prestado
relevantes serviços ao Município.
Filha de Antonio Milani Eredia e de Antonia Antoniasse Milani, a homenageada
nasceu em 16 de março de 1970, no Município de Americana (SP).
Mudou-se para Nova Odessa no ano de 1976, aqui residindo até os dias atuais.
Cursou o ensino fundamental na Escola Estadual “Dante Gazzetta”, no período
compreendido entre 1977 e 1984. De 1985 a 1988 frequentou o magistério na Escola
Estadual de 1º e 2º graus “Dr. Heitor Penteado”.
No ano de 1989 iniciou o curso de Pedagogia no Instituto de Ciências Sociais de
Americana, concluindo-o em 1991.
Especializou-se em Gestão Educacional pela Unicamp (2005 a 2007).
Atualmente está cursando MBA em Gestão Empreendedora e Educação pela
Universidade Federal Fluminense.
No que tange à sua trajetória profissional, a homenageada iniciou sua carreira na
Escola Estadual Prof. Silvânia Aparecida Santos no ano de 1989, como estagiária e
professora de educação básica I.
Posteriormente, exerceu a função de Vice-Diretora e Diretora no mesmo
estabelecimento de ensino, onde permaneceu até 2001.
Em seguida, laborou como Diretora na Escola Estadual Dr. Joaquim Rodrigues
Azenha, onde atua até os dias atuais.
Na condição de professora, teve a oportunidade de exercer uma das mais nobres
profissões, transformando homens em cidadãos úteis à sociedade e semeando a
educação.
Desse modo, oferecer a referida honraria a esta excelente profissional do ensino
certamente é uma forma de valorizar a todos profissionais desta carreira de extrema
importância para a sociedade.
Sua biografia (anexa), demonstra, por si só, a oportunidade da homenagem.
Certos de que se trata de uma justa homenagem, contamos com o imprescindível
apoio dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa na aprovação da
presente proposição.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
AVELINO X. ALVES
CARLA F. DE LUCENA
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
CLÁUDIO J. SCHOODER
JOSÉ PEREIRA
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS
VAGNER BARILON
VLADIMIR A. DA FONSECA

*******************************************************************
PROJETO DE LEI N. 118/2013
“Institui, no calendário oficial do Município, a “Semana de Conscientização e Apoio
aos Portadores da Doença de Parkinson” e dá outras providências”.
Art. 1º. Fica instituída a “Semana de Conscientização e Apoio aos Portadores da
Doença de Parkinson” no calendário oficial do Município, com os seguintes objetivos:
I – esclarecer à comunidade quanto às causas da doença, tratamento adequado e
necessidade de apoio familiar e comunitário ao paciente;
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866

www.camaranovaodessa.sp.gov.br

57

II - promover a integração das pessoas portadoras da doença em todos os níveis
sociais;
III - promover o intercâmbio de informações com a comunidade, visando soluções
efetivas para as dificuldades das pessoas portadoras da doença.
Art. 2º. O evento será comemorado, anualmente, na semana que antecede o dia 11
de abril.
Art. 3º. As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos
públicos comemorativos do evento.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 04 de setembro de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
JUSTIFICATIVA
Estamos submetendo à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que
institui, no calendário oficial do Município, a “Semana de Conscientização e Apoio aos
Portadores da Doença de Parkinson”.
A doença de Parkinson é uma enfermidade que foi descrita pela primeira vez em
1817, pelo médico inglês James Parkinson. É uma doença neurológica, que afeta os
movimentos da pessoa. Causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular,
desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita.
Não é uma doença fatal, nem contagiosa, não afeta a memória ou a capacidade
intelectual do parkinsoniano. Também não há evidências de que seja hereditária. Apesar
dos avanços científicos, ainda continua incurável, é progressiva (variável em cada
paciente) e a sua causa ainda continua desconhecida até hoje.
A Doença de Parkinson é devido à degeneração das células situadas numa região
do cérebro chamada substância negra. Essas células produzem uma substância chamada
dopamina, que conduz as correntes nervosas (neurotransmissores) ao corpo. A falta ou
diminuição da dopamina afeta os movimentos do paciente, provocando os sintomas
acima indicados.
A doença pode afetar qualquer pessoa, independentemente de sexo, raça, cor ou
classe social e tende a afetar pessoas mais idosas. A grande maioria das pessoas tem os
primeiros sintomas geralmente a partir dos 50 anos de idade. Mas pode também
acontecer nas idades mais jovens, embora os casos sejam mais raros. Um por cento das
pessoas com mais de 65 anos têm a doença de Parkinson.
O diagnóstico da doença de Parkinson é feito por exclusão. Às vezes os médicos
recomendam exames como eletroencefalograma, tomografia computadorizada,
ressonância magnética, análise do líquido espinhal, entre outros. É baseado na história
clínica do doente e no exame neurológico. Não há nenhum teste específico para fazer o
diagnóstico da doença de Parkinson, nem para a sua prevenção.
A história usual de quem é acometido pela doença de Parkinson consiste num
aumento gradual dos tremores, maior lentidão de movimentos, caminhar arrastando os
pés e postura inclinada para a frente.
O tremor típico afeta os dedos ou as mãos, mas pode também afetar o queixo, a
cabeça ou os pés. Pode ocorrer num lado ou nos dois, e pode ser mais intenso num lado
que no outro. O tremor ocorre quando nenhum movimento está sendo executado, e por
isso é chamado de tremor de repouso. Por razões ainda desconhecidas, o tremor pode
variar durante o dia. Torna-se mais intenso quando a pessoa fica nervosa, mas pode
desaparecer quando está completamente descontraída. O tremor é mais notado quando
a pessoa segura com as mãos um objeto leve como um jornal e desaparecem durante o
sono.
A lentidão de movimentos é, talvez, o maior problema para o parkinsoniano,
embora esse sintoma não seja notado por outras pessoas. Um dos primeiros indícios
notados pelos membros da família é a demora na realização de atividades simples, que
antes eram realizadas com mais desenvoltura.
Pretendemos, através da instituição de uma “Semana de Conscientização e Apoio
aos Portadores da Doença de Parkinson” no calendário oficial do Município esclarecer à
comunidade quanto às causas da doença, tratamento adequado e necessidade de apoio
familiar e comunitário ao paciente; promover a integração das pessoas portadoras da
doença em todos os níveis sociais e, ainda, promover o intercâmbio de informações com
a comunidade, visando soluções efetivas para as dificuldades das pessoas portadoras da
doença.
O evento será comemorado, anualmente, na semana que antecede o dia 11 de abril
(Dia Mundial da Doença de Parkinson, cuja data faz referência ao nascimento de James
Parkinson, médico inglês que descreveu a doença em 1817).
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Importante ressaltar que inexiste empecilho que impeça a Câmara Municipal de
legislar sobre a fixação de datas comemorativas.
Por força da vigente Constituição, os Municípios foram dotados de autonomia
legislativa, que vem consubstanciada na capacidade de legislar sobre assuntos de
interesse local, inclusive a fixação de datas comemorativas, e de suplementar a
legislação federal e estadual no que couber (Constituição Federal, art. 30, I e II).
Diante da relevância da matéria, esperamos contar com o imprescindível apoio dos
nobres pares na aprovação da presente proposição.
Nova Odessa, 04 de setembro de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO

*******************************************************************
PROJETO DE LEI N. 119/2013
Institui, no calendário oficial do Município, a “Semana de Prevenção à Síndrome
Alcoólica Fetal” e dá outras providências.
Art. 1º. Fica instituída a “Semana de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal” no
calendário oficial do Município com objetivo informar a população em geral e,
principalmente, as gestantes sobre como o consumo de álcool na gravidez pode lesar o
feto, podendo ocasionar alterações físicas, cognitivas e comportamentais permanentes e
irreversíveis.
Art. 2º. O evento será comemorado, anualmente, na semana que antecede o dia
09 de setembro.
Art. 3º. As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos
públicos comemorativos do evento.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 04 de setembro de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
JUSTIFICATIVA
Estamos submetendo à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que
institui, no calendário oficial do Município, a “Semana de Prevenção à Síndrome Alcoólica
Fetal”.
A Síndrome Alcoólica Fetal (SAF)3 decorre do abuso do álcool durante a gravidez,
sendo que, pela intensidade das manifestações, as lesões ocorrem, na forma clássica,
predominantemente nos primeiros três meses. Caracterizada por microcefalia, dismorfias
craniofaciais e retardo mental, foi descrita em 1968 e ratificada em trabalhos científicos
de 1973. Outros sinais e sintomas associados - tais como malformação cardíaca e baixo
peso - podem estar presentes.
Considera-se que a ocorrência de aborto e parto prematuro pode ser consequência
de maior comprometimento fetal como um todo. A incidência de SAF é estimada em um
em cada mil nascimentos e o abuso de álcool durante a gravidez produz um risco de 30%
a 50% de possibilidade de lesões fetais em relação às mães que não bebem, neste
período.
O quadro mais problemático é aquele nos quais lesões mais graves não são
observadas, mas sim discretas alterações cerebrais. Nestes casos, com o crescimento
natural, a chegada da idade escolar e as exigências mais complexas, verificam-se sinais
de certa imaturidade cerebral. Estima-se que, nestes casos, muitas crianças possam
apresentar distúrbios cognitivos e comportamentais relacionados com pequenas
alterações resultantes da ação do álcool sobre o cérebro fetal.
Acredita-se, de acordo com opinião de especialistas, que manifestações
neurocognitivas semelhantes à sindrome de déficit de atenção (SDA), com ou sem
hiperatividade, possam ser secundárias à ação do etanol sobre o cérebro em formação
embrionária. Nestes casos, não seria necessário grande consumo de bebidas alcoólicas
pela mãe, mas eventuais abusos ou uso continuado acima do recomendado. Deve-se
chamar a atenção para estes casos, pois a crença popular, partilhada por muitos
profissionais da saúde, não vê problema no uso de bebidas alcoólicas durante a gravidez.
Segundo alguns autores, o álcool seria uma das principais causas de déficit
neurocognitivo nas crianças em idade escolar, caracterizado, sobretudo, por déficit de
atenção e distúrbio de conduta (ansiedade, resistência a absorver regras sociais,
compulsividades, irritabilidade, maior dependência). As consequências são graves. O
3

http://oglobo.globo.com/saude/saiba-que-a-sindrome-alcoolica-fetal 4548889#ixzz2dwVnPmiI
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baixo rendimento escolar, por exemplo, causando repetência e exclusão da escola, é um
dos fatores favoráveis para o surgimento de comportamento antissocial, delinquência e
adesão às drogas e ao crime. Esta situação é evitável pelo trabalho de prevenção.
Portanto, as bebidas alcoólicas consumidas na gravidez podem representar um
fator de risco significativo a ser melhor considerado por toda a sociedade. Já existem
centros, como o da Universidade de Washington e o da Universidade de Lille (Centro
Hospitalar de Tourcoing), nos Estados Unidos, que vêm desenvolvendo importantes
trabalhos neste campo.
No Brasil, o problema vem despertando maior atenção, com a vinda de
especialistas estrangeiros a encontros organizados por universidades.
Nesse sentido, a instituição de uma “Semana de Prevenção à Síndrome Alcoólica
Fetal” no calendário oficial do Município objetiva informar a população em geral e,
principalmente, as gestantes sobre como o consumo de álcool na gravidez pode lesar o
feto.
O evento será comemorado, anualmente, na semana que antecede o dia 09 de
setembro (Dia Internacional da Consciência da Síndrome Alcoólica Fetal – SAF).
Registre-se que no Município de Campinas já existe normativo nesse sentido (Lei n.
13.465/2008), cujo projeto foi deflagrado por iniciativa edilícia.
Diante da relevância da matéria, esperamos contar com o imprescindível apoio dos
nobres pares na aprovação da presente proposição.
Nova Odessa, 04 de setembro de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
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