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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 16 de 

novembro de 2016, 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 

 

16 DE NOVEMBRO DE 2016 
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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES” 
 

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 16 de 

novembro de 2016, obedecendo a seguinte ordem: 1ª parte - Pequeno Expediente – Ordem 

do Dia e Explicação Pessoal. 2ª parte – Requerimentos, Moções e Uso da Tribuna Livre 

 

As Indicações e as moções de pesar apresentadas nesta sessão serão 

encaminhadas aos respectivos destinatários. 

 

Toda correspondência lida nesta fase do expediente encontra-se à disposição dos 

senhores vereadores para consulta na secretaria desta Casa. 

 

 

PAUTA DE INDICAÇÔES 

 

1. N. 349/2016 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de implantar uma lombada na Rua Dante Gazetta 

de frente ao nº 941, na Vila Azenha. 

 

2. N. 350/2016 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica a sinalização no solo e faixa de pedestre na Rua Dante Gazeta esquina com a rua 

Miguel Bechis Filho, no Jardim Flórida. 

 

3. N. 351/2016 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza da área público situado na Rua 

Maximiliano Dalmedico, esquina com a Rua Celeste Cereser Paulão, no Jardim Santa Luiza 

II. 

 

4. N. 352/2016 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

Indica ao Poder Executivo a necessidade de sinalização no solo de vagas para 

estacionamento para deficientes e idosos na Avenida Carlos Botelho em frente ao Banco 

Bradesco. 

 

5. N. 353/2016 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Prefeito Municipal a contratação de um médico (Clinico Geral) para atender a 

população na UBS V, no Jardim Alvorada e região. 

 

6. N. 354/2016 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Poder Executivo que atue junto à empresa Telefônica/Vivo, solicitando 

providências para a retirada de vários cabos caídos na Rua Rio Branco, Centro. 

 

7. N. 355/2016 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica ao Poder Executivo que promova a manutenção do aparelho da (Academia da 

Melhor Idade), na Praça do 23 de Maio. 
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EXPEDIENTE 

FASE DELIBERATIVA 
 

 

ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA 

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PLENÁRIA 

NA QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

A SER REALIZADA NO DIA 

 

 

16 DE NOVEMBRO DE 2016 
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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, 
REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016. 
 
Aos 03 (três) dias do mês de novembro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), presentes os 
seguintes vereadores: ADRIANO LUCAS ALVES, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CARLA FURINI DE 
LUCENA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, ausentes os vereadores ANGELO ROBERTO RÉSTIO e 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, realizou a Câmara Municipal sua trigésima oitava sessão 
ordinária do quarto ano legislativo, da décima terceira legislatura do ano 2016. Às 18 
(dezoito) horas e 10 (dez) minutos, havendo número legal, o presidente, vereador VLADIMIR 
ANTONIO DA FONSECA, declara aberta a sessão e solicita que a servidora Joicelaine Leme 
Gimenez proceda a leitura de um trecho da Bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, INDICAÇÃO N. 339/2016 que indica a necessidade de 
limpeza (varredura e capinação) da Avenida José Penachione, no Parque Fabrício. 
INDICAÇÃO N. 340/2016 que indica a notificação do proprietário do lote situado na Rua 
Ângelo Príncipe Padela, próximo do nº 31, no Parque Fabrício, devido ao mato alto e a falta 
de poda da árvore existente no local. INDICAÇÃO N. 341/2016 que indica ao Poder Executivo 
a necessidade de retirada de entulho depositado em todas as ruas do Terra Nova e 
Residencial Fibra. Da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, INDICAÇÃO N. 342/2016 que 
indica ao Poder Executivo que promova a manutenção da calçada paralela a ciclovia da 
estrada Rodolfo Kivitz, próximo ao Campo de Futebol Arena (faixa 01). ATA DA TRIGÉSIMA 
SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, 
sendo APROVADA por unanimidade (faixa 02). Após, o presidente anuncia a PAUTA DE 
REQUERIMENTOS E MOÇÕES: PROCESSO N. 195/2016 - REQUERIMENTO PARA CONSTITUIÇÃO 
DE COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO, de autoria dos vereadores ANGELO ROBERTO 
RÉSTIO, CARLA FURINI DE LUCENA e SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, objetivando a 
apuração das razões que culminaram no falecimento da jovem Larissa de Oliveira Soares, 
com 12 anos de idade, ocorrido no último dia 23 de outubro de 2016, após atendimento 
médico no Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. É realizada a leitura 
na íntegra do requerimento. Após, o requerimento é colocado em discussão, os vereadores 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursam. O vereador VLADIMIR 
ANTONIO DA FONSECA requer vista da proposição. O vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
suscita questão de ordem sobre o pedido formulado para ampliação do objeto da Comissão 
Especial de Inquérito. A sessão é suspensa por cinco minutos. Reaberta a sessão, o 
presidente informa que o requerimento de vista será atendido, por se tratar do primeiro 
pedido formulado (faixa 03). REQUERIMENTO N. 380/2016 de autoria do vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, convoca o Diretor de Assuntos Jurídicos, o Engenheiro Responsável pelo 
Setor de Obras da Prefeitura Municipal e convida os munícipes que especifica para prestar 
informações sobre problemas relacionados ao imóvel localizado na Rua Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, no Jardim Planalto. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 04). REQUERIMENTO N. 400/2016 de autoria do vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, solicita do Chefe do Executivo, para fins de fiscalização, cópia dos três 
últimos comprovantes de pagamento realizados ao laboratório que presta serviço ao 
Hospital Municipal. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON requer vista da 
proposição. Por se tratar do sexto pedido de vista, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo 
aprovado (faixa 05). REQUERIMENTO N. 409/2016 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a existência de notas fiscais 
danificadas ou extraviadas emitidas por empresas credores da Municipalidade. É colocado 
em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursa. É colocado em votação, 
sendo REPROVADO por quatro votos contrários e dois votos favoráveis (faixa 06). 
REQUERIMENTO N. 410/2016 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Chefe do Executivo sobre os medicamentos indisponíveis na Farmácia 
Municipal. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursa. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 07). REQUERIMENTO N. 
411/2016 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe 
do Executivo sobre a dívida da Prefeitura com os fornecedores. É colocado em discussão, os 
vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursam. O vereador 



 

6 

 

VAGNER BARILON requer vista da proposição. Por se tratar do sexto pedido de vista, o 
mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 08). REQUERIMENTO N. 474/2016 
de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do 
Executivo sobre a existência de estudo voltado à alienação da Coden. É colocado em 
discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, ANTONIO ALVES TEIXEIRA e VAGNER 
BARILON discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 09). 
REQUERIMENTO N. 475/2016 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Chefe do Executivo sobre a existência de projeto voltado à ampliação ou 
construção de um novo Cemitério. É colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER e VAGNER BARILON discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 10). REQUERIMENTO N. 476/2016 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo sobre as alterações realizadas no 
transporte público urbano, que resultaram em superlotação e atrasos no serviço. É colocado 
em discussão, os vereadores VAGNER BARILON e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursam. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 11). REQUERIMENTO N. 
485/2016 de autoria do vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO, solicita informações do 
empreendedor do Grupo VRV Incorporadora e Construtora responsável pelo Residencial 
Clube Dakota, sobre a apresentação da documentação e autorização do corte de árvores, 
realizado na Avenida Brasil, número 1680, em Nova Odessa. A apreciação do requerimento 
restou prejudicada, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 12). REQUERIMENTO N. 
501/2016 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre a possibilidade de implantação de faixa elevada para a travessia 
de pedestres em frente ao Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
13). REQUERIMENTO N. 502/2016 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre as medidas que serão adotadas em relação à 
dívida existente e ao excesso de despesa com pessoal. É colocado em discussão, o 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursa. O vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
requer vista da proposição. Por se tratar do segundo pedido vista, o mesmo é submetido ao 
Plenário, sendo aprovado (faixa 14). REQUERIMENTO N. 507/2016 de autoria do vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Chefe do Executivo sobre o acidente de 
trânsito ocorrido no último dia 9 de outubro, envolvendo veículo da Prefeitura Municipal 
(caminhonete Saveiro 1.6 CS, 2011/12, branca). É colocado em discussão, os vereadores 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, VAGNER BARILON e ADRIANO LUCAS 
ALVES discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 15). 
REQUERIMENTO N. 519/2016 de autoria do vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO, solicita 
informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos voltados a colocação de 
pequenos blocos de cimento para fechamento de trânsito conforme especifica. A 
apreciação do requerimento restou prejudicada, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 
16). REQUERIMENTO N. 520/2016 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre o possível recebimento de verbas federais e 
estaduais para serem aplicadas em acessibilidade no nosso Município. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
17). REQUERIMENTO N. 521/2016 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
encaminha ao Chefe do Executivo cópia do laudo elaborado nas instalações elétricas do 
recinto da Festa das Nações. É colocado em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 18). 
REQUERIMENTO N. 522/2016 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a retirada de entulho na região conhecida 
como “Chácara do Laurindo”. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 19). REQUERIMENTO N. 523/2016 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a instalação de faixa elevada para travessia de pedestres no trecho em 
frente a UBS III (Unidade Básica de Saúde III), no Jardim do Éden. É colocado em discussão, 
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 20). 
REQUERIMENTO N. 524/2016 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre algumas ações visando aprimorar a 
humanização no atendimento no Hospital Municipal De Nova Odessa. A apreciação do 
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requerimento restou prejudicada, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 21). 
REQUERIMENTO N. 525/2016 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a criação do Projeto Virada Animal em 
nosso município. A apreciação do requerimento restou prejudicada, ante a ausência do 
autor no Plenário (faixa 22). REQUERIMENTO N. 526/2016 de autoria do vereador ANGELO 
ROBERTO RÉSTIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a realização de uma 
festa antecedendo ou postergando a festa das Nações, pelas razões que especifica. A 
apreciação do requerimento restou prejudicada, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 
23). REQUERIMENTO N. 527/2016 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre as providências adotadas em relação às quatro 
mortes de crianças ocorridas, em condições suspeitas, no Hospital Municipal. É colocado em 
discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursa. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 24). REQUERIMENTO N. 528/2016 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre o número de 
médicos na rede municipal de Saúde. É colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, VAGNER BARILON e SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 25). 
MOÇÃO N. 199/2016 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, aplausos aos 
professores voluntários que garantiram a manutenção das aulas durante os cento e vinte 
(120) dias de suspensão dos contratos terceirizados. É colocada em discussão, os 
vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, VAGNER BARILON e 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É colocada em votação, sendo APROVADA por 
unanimidade (faixa 26). Na sequência, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 27) 
utiliza a Tribuna Livre. Após o intervalo regimental, o presidente anuncia a ORDEM DO DIA – 
01 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A 
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 40/2016 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, ESTABELECE DESCONTO DE 100% (CEM POR CENTO) NO PAGAMENTO DO 
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) AOS IMÓVEIS EM QUE ESTEJAM 
INSTALADAS CLÍNICAS VETERINÁRIAS QUE PRESTEM ATENDIMENTO AOS ANIMAIS EM 
SITUAÇÃO DE ABANDONO E/OU ATROPELADOS. É colocado em discussão, o vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por quatro 
votos favoráveis (ADRIANO LUCAS ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, SEBASTIÃO GOMES 
DOS SANTOS e VAGNER BARILON) e dois votos contrários (ANTONIO ALVES TEIXEIRA e 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER) (faixa 28). 02 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 49/2016 DE AUTORIA 
DO VEREADOR SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 1º DA LEI 
MUNICIPAL N. 2.640, DE 04 DE OUTUBRO DE 2012. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo REPROVADO por cinco votos contrários (ADRIANO LUCAS 
ALVES, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS e VAGNER BARILON) e um voto favorável (CARLA FURINI DE LUCENA) (faixa 29). 03 
– PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A 
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 55/2016 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA, DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS NA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por quatro votos favoráveis (ADRIANO LUCAS 
ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) e 
três votos contrários (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS) (faixa 30). Na sequência, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER (faixa 
31) utiliza a Tribuna Livre para Explicação Pessoal. Após, o presidente informa que a 
próxima sessão ordinária será realizada no dia 07 de novembro de 2016. Nada mais 
havendo a tratar, declara encerrada a sessão (faixa 32). Para constar, lavrou-se a presente 
ata. 
 

------------------------------------ / ------------------------------------ /------------------------------------ 
1º Secretário       Presidente       2º Secretário 
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NA QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

A SER REALIZADA NO DIA 
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ATA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, 
REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2016. 
 
Aos 07 (sete) dias do mês de novembro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), presentes os 

seguintes vereadores: ADRIANO LUCAS ALVES, ÂNGELO ROBERTO RÉSTIO, ANTONIO ALVES 

TEIXEIRA, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ 

SCHOODER, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA 

FONSECA, realizou a Câmara Municipal sua trigésima nona sessão ordinária do quarto ano 

legislativo, da décima terceira legislatura do ano 2016. Às 18 (dezoito) horas e 14 

(quatorze) minutos, havendo número legal, o presidente, vereador VLADIMIR ANTONIO DA 

FONSECA, declara aberta a sessão e solicita que a servidora Sandra Aparecida de Souza 

Leme proceda a leitura de um trecho da Bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador SEBASTIÃO 

GOMES DOS SANTOS, INDICAÇÃO N. 343/2016 que indica ao Poder Executivo a necessidade 

de recuperação da canaleta que escoa a água da chuva, em frente ao nº 836, no Jardim 

Éden. INDICAÇÃO N. 344/2016 que indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de 

entulhos, na Rua Benedito Capelato próximo do nº 42, no Parque Fabrício. INDICAÇÃO N. 

345/2016 que indica ao Poder Executivo a necessidade de manutenção da Estrada 

Municipal Eduardo Karklis (fresa) e pó preto com início da Rodovia Rodolfo Kivitz até 

Avenida Brasil, (Ceci Ovos). Do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, INDICAÇÃO N. 346/2016 

que indica ao chefe do executivo sobre a necessidade de limpeza (capinação) de terreno 

localizado na Rua Augusto Peterlevitz ao lado do número 414, no Bairro Bela Vista. 

INDICAÇÃO N. 347/2016 que indica ao Poder Executivo a necessidade de revitalização do 

parque infantil da EMEF Alzira Delegá Ferreira Delben, no Green Village. INDICAÇÃO N. 

348/2016 que indica ao chefe do executivo sobre a necessidade de poda de árvore situada 

na Rua Wanda Blanco Pereira em frente ao número 676, no Bairro jardim Europa (faixa 01). 

Em seguida o presidente anuncia a ORDEM DO DIA – 01 – PROJETO DE LEI N. 108/2015 DE 

AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, QUE ESTABELECE NORMAS PARA A DENOMINAÇÃO 

DE RUAS, PRAÇAS, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E CONGÊNERES, CONCESSÃO DE TÍTULO 

DE CIDADANIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, não havendo. É 

colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade, ausente o vereador CLÁUDIO 

JOSÉ SCHOODER (faixa 02). 02 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 

REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 64/2016 DE AUTORIA DO 

VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, QUE VEDA O USO PELA MUNICIPALIDADE, DE SINAIS 

DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL QUE NÃO SEJAM OS SÍMBOLOS OFICIAIS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É 

colocado em votação, sendo APROVADO por seis votos favoráveis (ADRIANO LUCAS ALVES, 

ÂNGELO ROBERTO RÉSTIO, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VAGNER BARILON) e dois votos contrários (ANTONIO 

ALVES TEIXEIRA e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER) (faixa 03). Na sequência, os vereadores 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 04), VAGNER BARILON (faixa 05), SEBASTIÃO GOMES DOS 

SANTOS (faixa 06) e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER (faixa 07) utilizam a Tribuna Livre para 

Explicação Pessoal. Após o intervalo regimental, o presidente anuncia a PAUTA DE 

REQUERIMENTOS E MOÇÕES: PROCESSO N. 195/2016 - REQUERIMENTO PARA CONSTITUIÇÃO 

DE COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO, de autoria dos vereadores ANGELO ROBERTO 

RÉSTIO, CARLA FURINI DE LUCENA e SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, objetivando a 

apuração das razões que culminaram no falecimento da jovem Larissa de Oliveira Soares, 

com 12 anos de idade, ocorrido no último dia 23 de outubro de 2016, após atendimento 

médico no Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. É realizada a leitura 

na íntegra do requerimento. O vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO se manifesta e solicita a 

suspensão da sessão por cinco minutos. O pedido de suspensão é atendido e a sessão é 

suspensa. Reaberta a sessão, o vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO se manifesta e solicita 
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vista da proposição. Os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e ANGELO ROBERTO RÉSTIO 

se manifestam. A sessão é suspensa por três minutos. Reaberta a sessão, os vereadores 

ANGELO ROBERTO RÉSTIO, CARLA FURINI DE LUCENA e SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

requerem a retirada de suas assinaturas do requerimento para constituição de Comissão 

Especial de Inquérito, sendo o processo remetido ao arquivo (faixa 08). REQUERIMENTO N. 

485/2016 de autoria do vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO, solicita informações do 

empreendedor do Grupo VRV Incorporadora e Construtora responsável pelo Residencial 

Clube Dakota, sobre a apresentação da documentação e autorização do corte de árvores, 

realizado na Avenida Brasil, número 1680, em Nova Odessa. É colocado em discussão, não 

havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 09). 

REQUERIMENTO N. 519/2016 de autoria do vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO, solicita 

informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos voltados a colocação de 

pequenos blocos de cimento para fechamento de trânsito conforme especifica. É colocado 

em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 

(faixa 10). REQUERIMENTO N. 524/2016 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS 

APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre algumas ações visando aprimorar 

a humanização no atendimento no Hospital Municipal De Nova Odessa. É colocado em 

discussão, os vereadores CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA, VAGNER BARILON, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR 

ANTONIO DA FONSECA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por 

unanimidade (faixa 11). REQUERIMENTO N. 525/2016 de autoria do vereador CELSO GOMES 

DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a criação do Projeto 

Virada Animal em nosso município. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 

votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 12). REQUERIMENTO N. 526/2016 de 

autoria do vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO, solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a realização de uma festa antecedendo ou postergando a festa das Nações, pelas 

razões que especifica. É colocado em discussão, os vereadores VAGNER BARILON, 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, CLÁUDIO JOSÉ 

SCHOODER e CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO discursam. É colocado em votação, sendo 

APROVADO por unanimidade (faixa 13). REQUERIMENTO N. 529/2016 de autoria do vereador 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações sobre as obras realizadas pela Coden no 

período de 2013 a 2016. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON discursa. É 

colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 14). REQUERIMENTO N. 

530/2016 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações sobre os 

repasses financeiros realizados pela Coden à Prefeitura Municipal, no período de 2013 a 

2016. É colocado em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS discursa. É 

colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 15). REQUERIMENTO N. 

531/2016 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações da Coden 

sobre a tarifa de esgoto. É colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

e VAGNER BARILON discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 

(faixa 16). REQUERIMENTO N. 532/2016 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 

solicita cópia das portarias de admissão de todos os comissionados que trabalham 

atualmente na Coden. É colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e 

VAGNER BARILON discursam. É colocado em votação, sendo REPROVADO por quatro votos 

contrários, dois votos favoráveis e duas ausências (faixa 17). REQUERIMENTO N. 533/2016 

de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações da Coden sobre o 

fornecimento de água à empresa Fort. É colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO 

JOSÉ SCHOODER, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, ANTONIO ALVES TEIXEIRA e VAGNER 

BARILON discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 18). 

REQUERIMENTO N. 534/2016 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
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informações do Prefeito Municipal sobre os exames de Raio-X e ultrassonografia. É colocado 

em discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 

ANGELO ROBERTO RÉSTIO, ANTONIO ALVES TEIXEIRA e VAGNER BARILON discursam. É 

colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 19). A sessão é suspensa. 

Reaberta a sessão, o presidente anuncia o REQUERIMENTO N. 535/2016 de autoria do 

vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 

possibilidade de instalação de ventiladores no corredor e na sala de espera do Hospital 

Municipal. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursa. É 

colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 20). REQUERIMENTO N. 

536/2016 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do 

Prefeito Municipal sobre a manutenção das ambulâncias da rede municipal de Saúde. É 

colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, CELSO GOMES DOS REIS 

APRÍGIO, ADRIANO LUCAS ALVES, VAGNER BARILON e ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursam. 

É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 21). REQUERIMENTO N. 

537/2016 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do 

Prefeito Municipal sobre a fiscalização de imóvel situado na Rua João Jankovitz, no Jardim 

Santa Rosa, no que tange a perturbação do sossego público. É colocado em discussão, o 

vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER se manifesta. A sessão é suspensa por cinco minutos. 

Reaberta a sessão, os vereadores ADRIANO LUCAS ALVES e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 22). 

REQUERIMENTO N. 538/2016 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 

informações do Prefeito Municipal sobre o serviço de jardinagem realizado na Avenida 

Carlos Botelho, em frente à Delegacia da Polícia Civil e na rotatória. É colocado em 

discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo 

atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 23). REQUERIMENTO N. 539/2016 de autoria 

do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Chefe do Executivo 

sobre a recuperação da canaleta para escoamento de água situada na Rua Arlindo David, 

esquina com a Rua Antonio F. Freire, no Residencial Triunfo. É colocado em discussão, não 

havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 24). 

REQUERIMENTO N. 540/2016 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 

solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a implantação de Academia da Melhor 

Idade no bairro Jardim dos Lírios. É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES 

TEIXEIRA solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 

25). REQUERIMENTO N. 541/2016 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 

solicita informações do Prefeito Municipal sobre a implantação de cobertura e bancos no 

ponto de ônibus da rua Manoel de Oliveira Azenha (em frente ao Depósito do Alemão), no 

Jardim São Manoel. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 

APROVADO por unanimidade (faixa 26). MOÇÃO N. 198/2016 de autoria do vereador 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, repúdio à suspensão das aulas relativas a treze (13) 

modalidades esportivas que eram desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes. É 

colocada em discussão, os vereadores ADRIANO LUCAS ALVES e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

discursam. O vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER requer a retirada da proposição. O pedido 

de retirada é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 27). Após, o presidente informa 

que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 16 de novembro de 2016. Nada mais 

havendo a tratar, declara encerrada a sessão (faixa 28). Para constar, lavrou-se a presente 

ata. 

 
------------------------------------ / ------------------------------------ /------------------------------------ 

1º Secretário      Presidente      2º Secretário 
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ORDEM DO DIA 

 

PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016. 

 

PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO 

 

01 – PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 02/2016 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, QUE DISPÕE 

SOBRE A CRIAÇÃO E CONCESSÃO DO ‘AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO’ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria simples - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Simbólico 

 

Art. 1º. Fica criado no âmbito do Poder Legislativo, o “Auxílio-alimentação”, em 

substituição ao “vale-refeição” e ao “vale-cesta”, regulamentados pelo Decreto Legislativo 

n. 277, de 27 de outubro de 2015 e pela Lei Municipal n. 2.067, de 01 de junho de 2005. 

Art. 2º. O “Auxílio-alimentação” de que trata o artigo anterior, será concedido, em 

pecúnia, na folha de pagamento do mês anterior ao de competência do benefício, aos 

servidores em efetivo exercício. 

§1º. Para os fins deste artigo consideram-se servidores: 

I – os titulares de cargos efetivos; e 

II – os ocupantes de cargos em comissão. 

§2º. O “Auxílio-alimentação”, de caráter indenizatório, destina-se a subsidiar as 

despesas com a refeição e a alimentação do servidor, devendo ser-lhe pago diretamente. 

§3º. Não haverá desconto sobre o pagamento do “Auxílio-alimentação”. 

Art. 3º. O servidor terá direito ao “Auxílio-alimentação” na proporção dos dias 

trabalhados.  

§1º. Para efeitos do auxílio de que trata este artigo, também são consideradas como 

dias trabalhados as ausências computadas como de efetivo exercício, incluindo as férias. 

§2º. O servidor recém-contratado terá direito ao auxílio referido no caput deste artigo 

a partir do dia em que entrar em efetivo exercício. 

§3º. Para desconto do “Auxílio-alimentação” por dia não trabalhado, considerar-se-á a 

proporcionalidade de 22 dias. 

Art. 4º. O “Auxílio-alimentação” não será incorporado ao vencimento, à remuneração, 

aos proventos ou à pensão, não constituindo salário-utilidade ou prestação salarial “in 

natura”, não sofrendo incidência de contribuição previdenciária e não se configurando 

como rendimento tributável.  

Art. 5º.  O valor do “Auxílio-alimentação”, a ser pago mensalmente a todos os 

servidores da Câmara Municipal de Nova Odessa, será fixado por ato da Mesa, sendo que o 

total será uma soma dos dois benefícios já garantidos aos servidores, sendo “vale-refeição” 

(R$ 37,34 diários) e a “vale-cesta” em R$ 405,00. 

Parágrafo único. O valor mensal do “Auxílio-alimentação” será atualizado anualmente, 

no mês de abril, para manter seu poder de compra, mediante ato da Mesa Diretora, tendo 

por base estudos sobre variação acumulada de índices oficiais, preços de refeição no 

mercado e disponibilidade orçamentária.  

Art. 6º.  No mês de dezembro será concedida, ainda, cesta de natal em espécie 

diretamente ao servidor, nos moldes da Lei Municipal n. 2.067, de 01 de junho de 2005, 

mediante ato da Mesa Diretora, tendo por base estudos sobre variação acumulada de 

índices oficiais. 

Art. 7º. As despesas com a execução da presente Resolução correrão por conta da 

dotação 3.3.90.46, suplementada, se necessário.  
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Art. 8º.  Esta Resolução entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogando-se as 

disposições em contrário.  

Nova Odessa, 24 de outubro de 2016. 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

Presidente 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS                                       ADRIANO LUCAS ALVES 

       1º Secretário                                                            2º Secretário 

 

02 – PROJETO DE LEI N. 113/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR AVELINO XAVIER ALVES, QUE 

ALTERA A LEI MUNICIPAL N. 2.383, DE 8 DE JANEIRO DE 2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria simples - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Simbólico 

 
Art. 1º. O caput da Lei Municipal n. 2.383, de 8 de janeiro de 2010 passa a vigorar 

com a seguinte alteração: 
“Institui o Projeto Bosque da Família e dá outras providências”. 
Art. 2º. O art. 1º da Lei Municipal n. 2.383, de 8 de janeiro de 2010 passa a vigorar 

com a seguinte alteração: 
“Art. 1º. Fica instituído o 'Projeto Bosque da Família, que consiste na entrega pelo 

Município de uma muda de árvore nativa aos pais de crianças que, durante o ano: 
I - tenham sido registradas no Cartório de Registro Civil de Nova Odessa, ou 
II - embora não preencham o requisito previsto no inciso I deste artigo, comprovem 

residência no Município de Nova Odessa”. 
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 7 de dezembro de 2015. 

AVELINO XAVIER ALVES 
 
PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Avelino Xavier Alves que 

altera a Lei Municipal n. 2.383, de 8 de janeiro de 2010 e dá outras providências. 
Na condição de presidente da Comissão de Justiça e Redação, avoco a relatoria do 

parecer. 
Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em relação à 

proposição e concluí que a mesma não esbarra em dispositivos da Constituição Federal, 
tampouco nas normas hierarquicamente inferiores. 

A proposição cuida, apenas e tão-somente, de efetivar alteração na Lei 
n.2.383/2010. 

Conforme o contido na justificativa, o escopo inicial da presente proposição é 
adequar a nomenclatura do projeto à atualmente utilizada (de Bosque do Futuro para 
Bosque da Família). 

Outra mudança consiste em ampliar o número de participantes. Apesar do imenso 
sucesso, o projeto não contempla as famílias que residem no Município, mas por razões 
diversas, não puderam registrar seus filhos no Cartório de Registro Civil de Nova Odessa. 
Com a alteração ora proposta, esta lacuna será preenchida.  

Verifica-se, de forma clara, que a matéria tratada na presente proposição 
compatibiliza-se com o art. 30 da Constituição Federal, que estabelece que compete ao 
Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

Mais a mais, trata-se de mera adequação à lei que já vigora em nosso município, 
que também foi deflagrada através de iniciativa edilícia. 

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, opino favoravelmente à 
tramitação da presente proposição. 

Nova Odessa, 29 de janeiro de 2016. 
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AVELINO X. ALVES   SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  CELSO G. DOS R. APRÍGIO 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Avelino Xavier Alves, que 

altera a Lei Municipal n. 2.383, de 8 de janeiro de 2010 e dá outras providências. 
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a 

relatoria do parecer. 
O projeto promove duas alterações na lei que instituiu o Projeto Bosque do Futuro. 

A primeira mudança se refere à adequação da nomenclatura do projeto à atualmente 
utilizada, Bosque da Família. 

A segunda alteração consiste em ampliar o número de participantes para abarcar 
as famílias que residem no Município, mas por razões diversas, não puderam registrar seus 
filhos no Cartório de Registro Civil de Nova Odessa.  

Entendo que as alterações propostas não importam em aumento da despesa 
pública.  

Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente 
proposição.  

Nova Odessa, 12 de fevereiro de 2016. 
ANTONIO A. TEIXEIRA   AVELINO X. ALVES  JOSÉ PEREIRA 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Avelino Xavier Alves, que 
altera a Lei Municipal n. 2.383, de 8 de janeiro de 2010, e dá outras providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Meio 
Ambiente, avoco a relatoria do parecer. 

O escopo da presente proposição é aprimorar projeto já existente em nosso 
Município, que vem sendo realizado com muito êxito. 

Nesse sentido, a primeira mudança proposta se refere à adequação da 
nomenclatura do projeto à atualmente utilizada, Bosque da Família. Já, a segunda alteração 
consiste em ampliar o número de participantes para abarcar as famílias que residem no 
Município, mas por razões diversas, não puderam registrar seus filhos no Cartório de 
Registro Civil de Nova Odessa.   

Em face do exposto, considerando que as mudanças irão ampliar tão relevante 
projeto, me manifesto favoravelmente à aprovação do presente proposição. 

Nova Odessa, 16 de fevereiro de 2016. 
JOSÉ PEREIRA    VAGNER BARILON 

 
VOTO EM SEPARADO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Avelino Xavier Alves, que 
altera a Lei Municipal n. 2.383, de 8 de janeiro de 2010, e dá outras providências. 

Com fulcro no inciso III do §4º do art. 68 do Regimento Interno, apresento voto em 
separado, contrário à manifestação do relator, por me opor frontalmente às suas 
conclusões e entender que o projeto de lei deva ser rejeitado. 

Em síntese, alega o relator ser favorável à aprovação da proposição, uma vez que 
as mudanças irão ampliar o alcance do projeto até então denominado Bosque do Futuro. 

As razões apresentadas pelo relator para aprovação da presente proposição se 
referem exclusivamente a mudança proposta pelo art. 2º, com a qual manifesto plena 
concordância, pois realmente a alteração proposta irá abarcar as famílias que residem no 
Município, mas que, por razões diversas, não puderam registrar seus filhos no Cartório de 
Registro Civil de Nova Odessa, ampliando, dessa forma, o alcance do projeto Bosque do 
Futuro. 

Todavia, discordo, veementemente, da alteração do nome do projeto para “Bosque 
da Família”, pois este não é um projeto da atual Administração para que ocorra esse 
apoderamento.  

Trata-se de projeto realizado em nosso município desde 2007, que nasceu por 
sugestão do doutor José Felício Castelano, superintendente da Integração do SESI/SP e foi 
concretizado pela Secretaria Municipal de Saúde, como uma das ações em prol ao 
“Município Verde”. 
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Em face do exposto, opino pela rejeição do presente projeto de lei. 
Nova Odessa, 1º de março de 2016. 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 
03 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A 
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 68/2016 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL ADOTE UMA ESCOLA. 

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

 
EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de projeto de lei que institui Programa Municipal Adote uma Escola. 
Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco 

a relatoria do parecer. 
Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em relação à 

proposição e concluí que a mesma esbarra em dispositivos da Constituição Federal, 
tampouco em outras normas. 

Desse modo, a proposição institui programa de governo, a ser desenvolvido pelo 
Poder Executivo, cuja matéria é privativa do Chefe do Executivo. 

 Isso porque, na qualidade de administrador-chefe do Município, o Prefeito dispõe 
de poderes correspondentes ao comando, de coordenação e controle de todos os 
empreendimentos da Prefeitura. 

Em casos semelhantes, o Plenário do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo tem afastado de modo reiterado a interferência do Poder Legislativo sobre as 
atividades e providências afetas ao Chefe do Poder Executivo. Foi fixado, em recente 
julgado, que “ao Executivo haverá de caber sempre o exercício de atos que impliquem no 
gerir das atividades municipais. Terá, também, evidentemente, a iniciativa das leis que 
propiciem a boa execução dos trabalhos que lhes são atribuídos. Quando a Câmara 
Municipal, órgão meramente legislativo, pretende intervir na forma pela qual se dará esse 
gerenciamento, está a usurpar funções que são de incumbência do Prefeito” (ADIN n. 53.583 
– Relator. Des. Fonseca Tavares. No mesmo sentido: ADIN n. 47.987 – Relator Des. Oetter 
Guedes; ADIN n. 38.977 – Relator Des. Franciulli Neto; ADIN n. 41.091 – Relator Des. Paulo 
Shintate). 

2. CONCLUSÕES DO RELATOR 
Em decorrência das razões apresentadas na exposição da matéria (item 1), opino 

contrariamente à tramitação da presente proposição. 
Nova Odessa, 30 de setembro de 2016. 

ADRIANO L. ALVES  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

 

Nova Odessa, 11 de novembro de 2016. 
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PROCESSO N. 203/2016 
REQUERIMENTO PARA CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO 

Autores: ADRIANO LUCAS ALVES, ANGELO ROBERTO RÉSTIO, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 

CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA. 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA 

 

ADRIANO LUCAS ALVES, ANGELO ROBERTO RÉSTIO, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 

CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 

vereadores com assento nesta Casa Legislativa, vêm respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência, com fulcro nas disposições contidas no art. 77 e seguintes do Regimento 

Interno requerer a constituição de COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO, nos seguintes 

termos: 

I. ESPECIFICAÇÃO DOS FATOS A SEREM APURADOS 

A Comissão Especial de Inquérito destinar-se-á a apurar as razões que culminaram 

no falecimento das seguintes crianças: 

a) Larissa de Oliveira Soares, com 12 anos de idade, ocorrido no último dia 23 de 

outubro de 2016, após atendimento médico no Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio 

Carreon Garcia; 

b) Kaleb Henrique Garcia Silva Lopes (recém-nascido), que faleceu no final de abril 

após o parto no Hospital Municipal de Nova Odessa; 

c) Lorenzo Henrique (recém-nascido), falecido no final de junho após o parto no 

Hospital Municipal de Nova Odessa; 

d) Kimily Victoria Bezzerra (sem maiores informações). 

II. NÚMERO DE MEMBROS 

Com o escopo de apurar as irregularidades, requeremos que Vossa Excelência 

nomeie três vereadores para compor a comissão, mediante sorteio, nos termos do § 2º do 

art. 77 do Regimento Interno. 

Por força do art. 101, II, a, 2 do Regimento a nomeação dar-se-á mediante ato 

dessa presidência. 

III. PRAZO DE FUNCIONAMENTO 

A comissão que será constituída terá o prazo de funcionamento de noventa (90) 

dias. 

IV. INDICAÇÃO DOS VEREADORES QUE SERVIRÃO COMO TESTEMUNHAS 

Entendemos ser desnecessária a indicação de vereadores que servirão como 

testemunhas. 

Termos em que, 

Pedem deferimento. 

Nova Odessa, 8 de novembro de 2016. 

 
 

ADRIANO L. ALVES   ANGELO R. RÉSTIO   ANTONIO A. TEIXEIRA 

CARLA F. DE LUCENA   CELSO G. DOS R. APRÍGIO   CLÁUDIO J. SCHOODER   

 SEBASTIÃO G. DOS SANTOS    VAGNER BARILON  VLADIMIR A. DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 400/2016  

 

Assunto: Solicita do Chefe do Executivo, para fins de 

fiscalização, cópia dos três últimos comprovantes de 

pagamento realizados ao laboratório que presta serviço ao 

Hospital Municipal.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

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

postulando se digne enviar a este Legislativo cópia dos três últimos comprovantes de 

pagamento realizados ao laboratório que presta serviço ao Hospital Municipal. 

Nova Odessa, 7 de julho de 2016. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 411/2016  

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a dívida da Prefeitura com os fornecedores. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

Para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 

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

Executivo, postulando se digne enviar a este Legislativo relação das empresas credoras do 

Município, especificando o valor da dívida que a Prefeitura possui com cada 

fornecedor/empresa.  

 

Nova Odessa, 27 de julho de 2016. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 502/2016  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

as medidas que serão adotadas em relação à dívida 

existente e ao excesso de despesa com pessoal.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

No último dia 30 de setembro, esta Câmara Municipal sediou a audiência pública 

para Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 

2016 (janeiro a agosto). 

As informações que foram transmitidas pelos servidores do Setor de Contabilidade 

da Prefeitura são alarmantes, especialmente no que tange ao aumento da dívida e ao 

excesso de despesa com pessoal. 

A despesa liquidada no período foi de R$ 102.255.877,98 (cento e dois milhões, 

duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e oito 

centavos), ao passo que a despesa paga foi de R$ 85.030.503,57 (oitenta e cinco milhões, 

trinta mil, quinhentos e três reais e cinquenta e sete centavos). Nesse sentido, a dívida 

existente no período é de R$ 17.225.374,41 (dezessete milhões, duzentos e vinte e cinco 

mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos). 

Cenário preocupante também se verificou em relação à despesa com pessoal, uma 

vez que o limite prudencial de 51,30% foi extrapolado nos últimos seis meses, conforme 

abaixo exposto: 

- março: 52,04%; 

- abril: 62,79%; 

- maio: 51,78%; 

- junho: 63,31%; 

- julho: 53,98%; e, 

- agosto: 51,32%.  

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 serão adotadas para saldar a dívida existente e 

reconduzir a despesa com pessoal aos limites legais. 

Requeiro, ainda, informações sobre a redução do número de cargos de provimento 

em comissão, informando-nos, outrossim, quantos e quais cargos serão 

desocupados/extintos.  

 

Nova Odessa, 10 de outubro de 2016. 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 542/2016 
 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a implantação de transporte escolar para atender as 
crianças do Residencial das Árvores e região. 

  
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
  

O vereador subscritor foi procurado por pais de alunos que estudam na escola 
Simão Welsh, que questionaram e informaram a necessidade de implantação de transporte 
escolar municipal para atender as crianças do Residencial das Árvores e região. 

Segundo relatos dos pais, o ônibus que vem da Chácara do Guarapari, trazendo os 
alunos até a escola Salime Abdo, segue até a escola Simão Welsh, com dois alunos 
somente, passando muito próximo ao Residencial das Árvores. 

Neste contexto, a mudança do itinerário do ônibus não afetaria em nada nem 
causaria atrasos, porque o mesmo já passa muito próximo e atenderia as reivindicações 
das mães que tanto necessitam deste benefício para seus filhos. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 
postulando se digne prestar as informações sobre a implantação de transporte escolar para 
atender as crianças do Residencial das Árvores e região. 

 
Nova Odessa, 3 de novembro de 2016. 

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 
 

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

 

REQUERIMENTO N. 543/2016 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 

implantação de sinalização de solo (faixa de pedestres) na 

entrada do Jardim Marajoara. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Há uma grande necessidade de sinalização no solo, mediante a implantação de 

faixa para travessia de pedestres no cruzamento da Avenida Brasil com as ruas Jovita de 

Jesus Garcia, Vitorio Fadel, João C. Pedroso e Rute Clavin Criskis. Essas melhorias no local 

proporcionarão mais segurança para a população daquela região.  

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

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

informações sobre a implantação de sinalização de solo nos locais mencionados acima. 

 

Nova Odessa, 3 de novembro de 2016. 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 544/2016  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a adoção de medidas para cessar as filas de pacientes 

para agendamentos de consultas e exames.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

É de conhecimento público e veiculado nas redes sociais que a população da nossa 

cidade enfrenta horas em filas no Hospital Municipal para agendar consultas e até mesmo 

exames. 

As filas começam a se formar por volta das 5h e o atendimento só se inicia às 7h. 

Ocorre que nem todos que ficam na fila conseguem realizar o devido agendamento. 

Essas filas estão se tornando cada vez mais frequentes e maiores a cada dia que 

passa. 

Manter a população nessas filas enormes não só é degradante, como também é 

injusto e pode caracterizar total falta de respeito aos moradores que necessitam do sistema 

público de Saúde do município.  

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

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

postulando se digne manifestar sobre o assunto, especialmente no tocante aos seguintes 

aspectos que envolvem a questão: 

a) É de conhecimento do Chefe do Poder Executivo a existência dessas filas? 

b) Quais providências estão sendo adotadas para cessar esse tipo de violência 

contra o cidadão? 

c) Há projetos para acabar com esse tipo de fila? 

d) Quais são esses projetos? 

e) Quando eles serão implantados? 

f) Qual a previsão para acabar com essas filas?  

 

Nova Odessa, 3 de novembro de 2016. 

 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 545/2016  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
os exames realizados através do Sistema Público de 
Saúde de Nova Odessa. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
 
Em atendimento 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 os eximes realizados através do Sistema Público 
de Saúde neste município, especialmente as seguintes: 

a) Quais são os critérios estabelecidos pelo Serviço Público Municipal de Saúde 
para o agendamento e a liberação de exames?   

b) Quais são os prazos para agendamento e a devida realização de exames através 
do Sistema Público de Nova Odessa? 

c) Existe fila de espera? Qual é o prazo mínimo de espera para a realização de 
exames ofertados pelo Município? 

d) Qual é o procedimento nos casos de exames de urgência? 
e) Requer relatório detalhado sobre a quantidade de exames liberados no corrente 

ano. 
f) Segundo relatos de munícipes, há muitos pacientes aguardando exames de 

ultrassom e outros. Quantos pacientes estão aguardando esse atendimento?  
g) Outras informações relevantes sobre o assunto. 
 
Nova Odessa, 3 de novembro de 2016. 

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 546/2016  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
os medicamentos padronizados pelas Secretarias 
Municipal e Estadual de Saúde. 

 
 
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 os medicamentos padronizados pelas 
Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e a especificação de todos os medicamentos 
padronizado fornecidos pelos Governos Municipal e Estadual.  

O presente requerimento tem por objetivo tornar mais clara e acessível a 
informação dos medicamentos disponíveis à população. 

 
Nova Odessa, 3 de novembro de 2016. 
 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 547/2016  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a manutenção da malha asfáltica das ruas Manoel Morais 

Filho, Dr. Ataíde Gomes e Geraldo de Oliveira, no Jardim 

Maria Helena. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O vereador subscritor foi procurado por moradores do Jardim Maria Helena, que 

solicitaram informações sobre a necessidade, com grande urgência, de manutenção da 

malha asfáltica das ruas Manoel Morais Filho, Dr. Ataíde Gomes e Geraldo de Oliveira, no 

referido bairro. 

O asfalto está se soltando, sendo muito difícil utilizar as referidas vias.    

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 data prevista para a execução do serviço acima 

especificado nas referidas vias.   

Nova Odessa, 9 de novembro   de 2016. 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

 

 

Fotos tiradas dia 7/11/2016 
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REQUERIMENTO N. 548/2016 
 

Assunto: Solicita informações do Poder Executivo sobre a 
retirada de duas árvores na Rua Juriti, n. 60, no 
Residencial 23 de Maio. 

 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O vereador subscritor foi procurado pelo morador residente na Rua Juriti, n. 60, no 

Residencial 23 de Maio, que postulou a retirada de duas árvores. 
Ele relatou que os galhos das árvores estão enroscando nos fios e prejudicando a 

rede elétrica, as raízes estão trincando a calçada, o muro e as paredes, razão pela qual elas 
necessitam ser extraídas. O morador alegou, também, que vai realizar a manutenção na 
calçada e na casa e vai plantar outras duas árvores no local de médio porte. 

 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 retirada das árvores acima mencionadas. 

 
Nova Odessa, 10 de novembro de 2016. 

 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
 

Fotos tiradas dia 07/11/2016 
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REQUERIMENTO N. 549/2016  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a realização de exames de ultrassonografia, Raio-X, 

mamografia e tomografia. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 

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

Municipal, postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal as informações e as cópias 

dos documentos abaixo especificados, relacionados aos exames de ultrassonografia, Raio-

X, mamografia e tomografia. 

a) Em quais dias da semana e horários são realizados os exames de mamografia e 

tomografia? 

b) Os filmes relativos ao exame de Raio-X estão sendo entregues aos pacientes? Na 

negativa, quais os motivos que justificam o não fornecimento desse material? 

c) Enviar cópia dos contratos relacionados aos exames de ultrassonografia, Raio-X, 

mamografia e tomografia.  

 

Nova Odessa, 9 de novembro de 2016. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

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

 
REQUERIMENTO N. 550/2016  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

os médicos ginecologistas e os enfermeiros padrão que 

trabalham na rede municipal de Saúde (Hospital e UBS’s).  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 

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

Municipal, postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal as informações abaixo 

especificadas, relacionadas aos médicos ginecologistas e enfermeiros padrão que 

trabalham na rede municipal de Saúde (Hospital e UBS’s). 

a) relação contendo o nome, o local e o horário de trabalho dos médicos 

ginecologistas; 

b) relação contendo o nome, o local e o horário de trabalho dos enfermeiros 

padrão, bem como o nome dos enfermeiros responsáveis por cada UBS. 

 

Nova Odessa, 9 de novembro de 2016. 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 



 

28 

 

REQUERIMENTO N. 551/2016  

 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a adoção de medidas para humanizar o atendimento 

relativo à aplicação e retirada de soro dos pacientes 

atendidos no Pronto-Socorro do Hospital Municipal.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Os pacientes atendidos no Pronto-Socorro do Hospital Municipal que são medicados 

com soro, após o término da medicação, são compelidos a sair da Enfermaria com o frasco 

de soro vazio nas mãos e caminhar até a Sala de Enfermagem para retirar o material 

(frasco vazio). 

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 para humanizar esse 

atendimento, especialmente no que tange a manutenção de servidor na Enfermaria para 

aplicar e retirar o medicamento em questão. 

Requeiro, por último, sejam prestadas as seguintes informações sobre o assunto: 

a) Quantos profissionais de Enfermagem (enfermeiros,  técnicos de enfermagem, 

etc.) trabalham em cada plantão do Hospital Municipal? 

b) Esse número de funcionários é suficiente? Qual o número recomendado desses 

profissionais pelos órgãos reguladores? 

c) Com a contratação de mais servidores, a aplicação de soro poderá ser feita na 

Sala de Enfermagem?   

 

Nova Odessa, 7 de novembro de 2016. 

 

 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 552/2016 
 

Assunto: Solicita informações sobre os fatos abaixo 

especificados, relacionados à segurança dos moradores 

do Residencial Terra Nova. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O residencial Terra Nova, um bairro novo em nosso município, que teve os imóveis 

entregues à população durante o atual governo, vem sofrendo com uma situação comum 

em bairros recém inaugurados: uma onda de furtos. 

Em reunião com representantes do referido bairro, os moradores cobram maior 

atenção por parte da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. 

Não bastasse a onda de furtos, outro aspecto preocupa os populares: o excesso de 

velocidade empreendido por alguns motoristas ao trafegarem pelas ruas do bairro. Além de 

colocar em risco a vida das pessoas, em especial as crianças, a falta de redutores de 

velocidade acaba por contribuir para que a bandidagem tenha condições mais ágeis de 

fuga após cometerem crimes. 

Os assuntos já foram abordados por esta Casa Legislativa, a exemplo do 

requerimento 433/2016, do nobre vereador Sebastião Gomes dos Santos, que solicitou 

informações justamente sobre a possibilidade de lombadas no bairro. 

Os populares já não suportam o problema. Há relatos de um único imóvel ter sido 

alvo de ladrões por duas vezes. Eles pedem ajuda e, apesar de segurança pública ser dever 

do Estado, é no município onde vive o cidadão. É no vereador o caminho mais curto para a 

solução dos problemas. 

Ciente de que o governo municipal tem dedicado especial atenção à segurança, 

seja pelos evidentes investimentos, seja pela criação da Romu, REQUEIREMOS aos nobres 

pares, após deliberação plenária, seja endereçado ofício ao Chefe do Executivo e ao 

comandante da 1ª Cia da Polícia Militar de Sumaré, Capitão Michel Ricardo Berbel, 

postulando as seguintes informações: 

a) É possível aumentar o patrulhamento visando segurança preventiva no referido 

bairro? 

b) É possível a realização de “operações” especiais no bairro visando inibir a ação 

de marginais? 

c) É possível a instalação de redutores de velocidade em locais estratégicos, de 

forma a garantir a segurança dos populares? 

d) Outras informações consideradas relevantes. 

 

Nova Odessa, 09 de novembro de 2016. 

 

 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 200/2016 
 

Assunto: Congratulações com o Sr. Heloiso Sérgio Molina 
Parras, pelo excelente trabalho realizado na Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, por meio da qual enviamos nossos cumprimentos 
ao Sr. Heloiso Sérgio Molina Parras, pelo excelente trabalho realizado na Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Sempre atencioso e competente, atendeu a todos com atenção e muita diplomacia.  
Entendemos que o trabalho prestado e a postura profissional deste ex-servidor 

merecem o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  
Em face do exposto, e na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares 

no que tange a esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado 
ofício ao homenageado, dando-lhe ciência da proposição. 

 
Nova Odessa, 9 de novembro de 2016. 

 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
 
******************************************************************************************* 

 

MOÇÃO N. 201/2016 
 

Assunto: Congratulações com o Chefe de Gabinete 
Vanderlei Cocato Batista, que assumiu interinamente a 
Secretaria Municipal de Saúde.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao Chefe 
de Gabinete Vanderlei Cocato Batista, pelo importante trabalho que realiza junto à 
Administração Municipal. 

Presidente da Comissão de Avaliação e Medição da Saúde encarregada de realizar 
o diagnóstico de problemas e apontamento de soluções para a área, o congratulado 
assumiu, interinamente, a Secretaria Municipal de Saúde, após a saída do último secretário. 

Esta é a segunda vez que o servidor é designado para desempenhar essa relevante 
função junto à Saúde do município.  

Suas qualidades o tornam peça-chave para a Administração Municipal. Sempre 
atencioso e competente, entendemos que a sua postura profissional e a sua dedicação à 
comunidade novaodessense merecem o devido reconhecimento por parte desta Câmara 
Municipal.  

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 
tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 
congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 9 de novembro de 2016. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 


