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PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA 
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE ABRIL DE 2019. 

 
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO 

 
01 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 01/2019 DE AUTORIA DO 
VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ 
NOVAODESSENSE À DRA. MICHELLI VIEIRA DO LAGO RUESTA 
CHANGMAN. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Quatro quintos - PROCESSO DE VOTAÇÃO: 
Nominal 

 
Art. 1

o
. Fica concedido o título de “Cidadã Novaodessense” à Dra. Michelli 

Vieira do Lago Ruesta Changman, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao Município. 

Art. 2
o
. A honraria será entregue em sessão solene, especialmente 

convocada para este fim, em local a ser designado. 
Art. 3

o
. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por 

conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder 
Legislativo. 

Art. 4
o
. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Nova Odessa, 7 de janeiro de 2019. 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

ANGELO R. RÉSTIO AVELINO X. ALVES  CARLA F. DE LUCENA 
CLÁUDIO J. SCHOODER SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

TIAGO LOBO  VAGNER BARILON WLADINEY PEREIRA BRIGIDA 
 
PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
Trata-se de projeto de decreto legislativo que concede o título de Cidadã 

Novaodessense à Dra. Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman, 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. 3.074/2016, 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 Lei n. 1.729, de 13 de março de 2000, que 
instituiu a honraria, bem como à norma inserida no art. 193 do Regimento 
Interno, que dispõe sobre o quórum necessário para apresentação de projetos 
desta natureza. 

Isto posto, opino favoravelmente à tramitação da presente proposição. 
Nova Odessa, 11 de fevereiro de 2019. 

ANGELO R. RÉSTIO CARLA F. DE LUCENA  ANTONIO A. TEIXEIRA 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do nobre vereador 

Antonio Alves Teixeira, que concede o título de Cidadã Novaodessense à Dra. 
Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman. 

Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco 
a relatoria do parecer. 

Considerando que as proposições que objetivem prestar homenagem às 
pessoas que tenham realizado relevantes serviços ao Município, mediante a 
concessão de títulos honoríficos, não representam aumento da despesa pública, 
me manifesto favoravelmente à aprovação do presente projeto de decreto 
legislativo. 

Nova Odessa, 13 de fevereiro de 2019. 
AVELINO X. ALVES SEBASTIÃO G. DOS SANTOS CLÁUDIO J. SCHOODER 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do nobre vereador 
Antonio Alves Teixeira, que concede o título de Cidadã Novaodessense à Dra. 
Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman. 
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Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo, designado nos termos do artigo 61 do Regimento Interno, 
avoco a relatoria do parecer. 

A proposição tem por objetivo prestar uma justa homenagem à Juíza de 
Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Nova Odessa, pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade novaodessense. 

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

Nova Odessa, 28 de fevereiro de 2019. 
AVELINO X. ALVES ANGELO R. RÉSTIO ANTONIO A. TEIXEIRA 
 

02 - PROJETO DE LEI 07/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR ANGELO 
ROBERTO RÉSTIO, INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, O 
DIA DO APOSENTADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

Art. 1º. Fica instituído, no calendário oficial do Município, o Dia do 
Aposentado. 

Art. 2º. O evento será realizado, anualmente, no dia 24 de janeiro. 
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, 28 de janeiro de 2019. 

ANGELO ROBERTO RÉSTIO 
 
PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do subscritor, que institui no 

calendário oficial do Município o Dia do Aposentado e dá outras providências. 
Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, avoco a relatoria do parecer. 
Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em 

relação à proposição e concluí que a mesma não esbarra em dispositivos da 
Constituição Federal, encontrando-se em consonância com as disposições 
vigentes do nosso ordenamento jurídico.   

Por força da 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 (art. 30, I e II). 

Nesse sentido é o entendimento assentado pelo Eg. Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça deste Estado: “... a criação de datas comemorativas é 
matéria abrangida pela competência legislativa da Câmara dos 
Vereadores.” (ADIn nº 2.241.247-21.2015.8.26.0000 v.u. j. de 02.03.16 Rel. 
Des. MÁRCIO BARTOLI). 

Quanto aos dispositivos regimentais, nada temos a opor, pois nota-se que 
a propositura preenche todos os requisitos necessários. 

Isto posto, opinamos favoravelmente à tramitação da presente 
proposição. 

Nova Odessa, 11 de fevereiro de 2019. 
ANGELO R. RÉSTIO CARLA F. DE LUCENA       ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Angelo Roberto 

Réstio, que institui, no calendário oficial do Município, o Dia do Aposentado e dá 
outras providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco 
a relatoria do parecer. 

Em relação aos aspectos orçamentário-financeiros, os projetos de lei que 
têm por finalidade a instituição de data comemorativa no calendário oficial do 
Município não importam em aumento da despesa pública.  

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

Nova Odessa, 13 de fevereiro de 2019. 
AVELINO X. ALVES SEBASTIÃO G. DOS SANTOS CLÁUDIO J. SCHOODER 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Angelo Roberto 
Réstio, que institui, no calendário oficial do Município, o Dia do Aposentado e dá 
outras providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo, conforme designação realizada com fulcro no artigo 61 do 
Regimento Interno, avoco a relatoria do parecer. 

A proposição tem por finalidade instituir uma data comemorativa para 
homenagear os aposentados que, com esforço e dedicação, contribuíram no 
desenvolvimento do nosso Município. 

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

Nova Odessa, 28 de fevereiro de 2019. 
AVELINO X. ALVES ANGELO R. RÉSTIO  ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
COMISSÃO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Angelo Roberto 
Réstio, que institui, no calendário oficial do Município, o Dia do Aposentado e dá 
outras providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social, 
avoco a relatoria do parecer. 

A proposição tem por finalidade instituir uma data comemorativa para 
homenagear os aposentados que, com esforço e dedicação, contribuíram no 
desenvolvimento do nosso Município. 

Em face do exposto, opino pela sua aprovação. 
Nova Odessa, 11 de março de 2019. 

SEBASTIÃO G. DOS SANTOS OSEIAS D. JORGE CLÁUDIO J. SCHOODER 

 
03 - PROJETO DE LEI 08/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR ANGELO 
ROBERTO RÉSTIO, INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, O 
DIA DO RÁDIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

Art. 1º. Fica instituído, no calendário oficial do Município, o Dia do Rádio. 
Art. 2º. O evento será realizado, anualmente, no dia 13 de fevereiro. 
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, 4 de fevereiro de 2019. 

ANGELO ROBERTO RÉSTIO 
 
PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do subscritor, que institui no 

calendário oficial do Município o Dia do Rádio e dá outras providências. 
Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, avoco a relatoria do parecer. 
Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em 

relação à proposição e concluí que a mesma não esbarra em dispositivos da 
Constituição Federal, encontrando-se em consonância com as disposições 
vigentes do nosso ordenamento jurídico.   

Por força da 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 (art. 30, I e II). 

Nesse sentido é o entendimento assentado pelo Eg. Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça deste Estado: “... a criação de datas comemorativas é 
matéria abrangida pela competência legislativa da Câmara dos 
Vereadores.” (ADIn nº 2.241.247-21.2015.8.26.0000 v.u. j. de 02.03.16 Rel. 
Des. MÁRCIO BARTOLI). 

Quanto aos dispositivos regimentais, nada temos a opor, pois nota-se que 
a propositura preenche todos os requisitos necessários. 

Isto posto, opinamos favoravelmente à tramitação da presente 
proposição. 

Nova Odessa, 14 de fevereiro de 2019. 
ANGELO R. RÉSTIO CARLA F. DE LUCENA  ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Angelo Roberto 
Réstio, que institui, no calendário oficial do Município, o Dia do Rádio e dá outras 
providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco 
a relatoria do parecer. 

Em relação aos aspectos orçamentário-financeiros, os projetos de lei que 
têm por finalidade a instituição de data comemorativa no calendário oficial do 
Município não importam em aumento da despesa pública.  

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

Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2019. 
AVELINO X. ALVES SEBASTIÃO G. DOS SANTOS CLÁUDIO J. SCHOODER 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Angelo Roberto 
Réstio, que institui, no calendário oficial do Município, o Dia do Rádio e dá outras 
providências. 
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Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo, avoco a relatoria do parecer. 

Conforme exposto na justificativa que acompanha o presente projeto de lei, 
a transmissão de rádio é reconhecidamente uma fonte de cultura, lazer e 
informação, em especial em localidades menos desenvolvidas economicamente. 
Além disso, a programação das emissoras de rádio é uma ferramenta 
extremamente importante para a divulgação de informações de segurança 
pública em momentos de emergência ou de calamidade. 

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

Nova Odessa, 28 de março de 2019. 
AVELINO X. ALVES ANGELO R. RÉSTIO ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
04 - PROJETO DE LEI 10/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR ANGELO 
ROBERTO RÉSTIO, INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, O 
DIA DO REPÓRTER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

Art. 1º. Fica instituído, no calendário oficial do Município, o Dia do 
Repórter. 

Art. 2º. O evento será realizado, anualmente, no dia 16 de fevereiro. 
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. 

ANGELO ROBERTO RÉSTIO 
 
PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do subscritor, que institui no 

calendário oficial do Município o Dia do Repórter e dá outras providências. 
Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, avoco a relatoria do parecer. 
Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em 

relação à proposição e concluí que a mesma não esbarra em dispositivos da 
Constituição Federal, encontrando-se em consonância com as disposições 
vigentes do nosso ordenamento jurídico.   

Por força da 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 (art. 30, I e II). 

Nesse sentido é o entendimento assentado pelo Eg. Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça deste Estado: “... a criação de datas comemorativas é 
matéria abrangida pela competência legislativa da Câmara dos 
Vereadores.” (ADIn nº 2.241.247-21.2015.8.26.0000 v.u. j. de 02.03.16 Rel. 
Des. MÁRCIO BARTOLI). 

Quanto aos dispositivos regimentais, nada temos a opor, pois nota-se que 
a propositura preenche todos os requisitos necessários. 

Isto posto, opinamos favoravelmente à tramitação da presente 
proposição. 

Nova Odessa, 14 de fevereiro de 2019. 
ANGELO R. RÉSTIO CARLA F. DE LUCENA  ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Angelo Roberto 

Réstio, que institui, no calendário oficial do Município, o Dia do Repórter e dá 
outras providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco 
a relatoria do parecer. 

Em relação aos aspectos orçamentário-financeiros, os projetos de lei que 
têm por finalidade a instituição de data comemorativa no calendário oficial do 
Município não importam em aumento da despesa pública.  

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

Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2019. 
AVELINO X. ALVES SEBASTIÃO G. DOS SANTOS CLÁUDIO J. SCHOODER 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Angelo Roberto 
Réstio, que institui, no calendário oficial do Município, o Dia do Repórter e dá 
outras providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo, avoco a relatoria do parecer. 

A proposição tem por finalidade prestar uma justa homenagem aos 
repórteres que, com garra e profissionalismo, ajudam a escrever a história de 
nosso município. 

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

Nova Odessa, 28 de março de 2019. 
AVELINO X. ALVES ANGELO R. RÉSTIO ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
Nova Odessa, 05 de abril de 2019. 

 
Eliseu de Souza Ferreira 

Diretor Geral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESSO N. 70/2019 
Da Presidência 
À Secretaria 
 

Determino efetuar a publicação do parecer lançado pelo Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, às contas municipais relativas ao exercício 
de 2016, em atendimento ao que dispõe o art. 262 do Regimento Interno desta 
Casa, bem como distribuir cópia mediante protocolo aos senhores vereadores, 
enviando em seguida à Comissão de Finanças e Orçamento para expender 
manifestação. 

Nova Odessa, 02 de abril de 2019. 
VAGNER BARILON 

Presidente 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PARECER 
TC-004313/989/16 
Município: Nova Odessa 
Exercício: 2016 
Prefeito: Benjamim Bill Vieira de Souza 
Advogados: Juliana Camargo dos Santos  (OAB/SP n°217.435) e Marcos 

Antônio Gaban Monteiro (OAB/SP n°278.013). 
Procurador de Contas: João Paulo Giordano Fontes 
Fiscalização atual: UR-3 - DSF-I 
Sustentação oral proferida em sessão de 31-07-18 
Sustentação oral proferida pelo Ministério Público de Contas em sessão de 

31-07-18 
EMENTA; CONTAS ANUAIS DE PREFEITURA. FAVORÁVEL. V. U. 
Município: Nova Odessa. Exercício: 2016. Ensino: 33,3%, Magistério: 

73,45%. Pessoal: 51,67%. Saúde: 27,92%. Demonstrada a aplicação da parcela 
remanescente de 0,54% para a totalidade dos recursos do FUNDEB. 
Atendimento ao artigo 21, § 2° da Lei Federal n° 11.494/07. 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-004313/989/16. 
Considerando o que consta do Relatório e Voto do Relator, conforme 

Notas Taquigráficas, juntados aos autos, a E. Segunda Câmara do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 11 de dezembro de 2018, pelo 
Voto dos Conselheiros Antônio Roque Citadini, Presidente e Relator, e Dimas 
Ramalho e do Auditor Substituto de Conselheiro Josué Romero, decidiu emitir 
parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Nova 
Odessa, exercício de 2016, com as recomendações propostas pela Assessoria 
Técnico- Jurídica e Ministério Público de Contas, à margem do parecer e por 
oficio. 

Determinou, ainda, à próxima Fiscalização que verifique sobre as 
recomendações, além das informações da defesa, trazendo ao relatório o 
apurado. 

Determinou, outrossim, a abertura de autos próprios conforme indicados 
pela Assessoria Técnico-Jurídica. 

Determinou, por fim, exauridas as providências deste Tribunal a respeito 
do objeto dos autos, o arquivamento do processo, inclusive eventuais 
expedientes a ele referenciados. 

Presente o Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. João Paulo 
Giordano Fontes. 

Publique-se. 
São Paulo, 19 de dezembro de 2018. 

ANTÔNIO ROQUE CITADINI 
Presidente e Relator 

  

PPaarreecceerr  ddoo  TTrriibbuunnaall  ddee  CCoonnttaass  ddoo  

EEssttaaddoo  ddee  SSããoo  PPaauulloo  rreeffeerreennttee  aass  

ccoonnttaass  mmuunniicciippaaiiss  
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ATO N. 19, DE 03 DE ABRIL DE 2019 

 

VAGNER BARILON, presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa, no uso 

de suas atribuições regimentais, resolve: 

APOSTILAR ao título e registro de nomeação do servidor abaixo, concedendo-

lhe adicional por tempo de serviço na seguinte conformidade: 

Ao servidor ADEMIR DOS SANTOS BAUMGARTNER, portador do RG n. 

15.662.702-4, lotado no emprego de vigia, na base de 1% (um por cento), 

referente ao 9º (nono) anuênio, com vigência a partir de 1º de abril de 

2019, nos termos da Lei n. 2.586/2012, somando-se 14% (quatorze por 

cento) ao total percebido.  

Em virtude da determinação fica o setor de pessoal autorizado a efetuar 

anotação no registro do servidor. 

Nova Odessa, 03 de abril de 2019.  

VAGNER BARILON 

Presidente 

 

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal, na data supra. 

 

ELISEU DE SOUZA FERREIRA 

Diretor Geral 

 

 

ATO N. 20, DE 03 DE ABRIL DE 2019 

 

VAGNER BARILON, presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa, no uso 

de suas atribuições regimentais, resolve: 

APOSTILAR ao título e registro de nomeação do servidor abaixo, concedendo-

lhe adicional por tempo de serviço na seguinte conformidade: 

Ao servidor JOSÉ ALBERTO RIBEIRO, portador do RG n. 13.689.491-4, lotado 

no emprego de vigia, na base de 1% (um por cento), referente ao 9º (nono) 

anuênio, com vigência a partir de 1º de abril de 2019, nos termos da Lei n. 

2.586/2012, somando-se 14% (quatorze por cento) ao total percebido.  

Em virtude da determinação fica o setor de pessoal autorizado a efetuar 

anotação no registro do servidor. 

Nova Odessa, 03 de abril de 2019. 

VAGNER BARILON 

Presidente 

 

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal, na data supra. 

 

ELISEU DE SOUZA FERREIRA 

Diretor Geral 

 

 

ATO N. 21, DE 03 DE ABRIL DE 2019 

 

VAGNER BARILON, presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa, no 

uso de suas atribuições regimentais, resolve: 

APOSTILAR ao título e registro de nomeação do servidor abaixo, 

concedendo-lhe adicional por tempo de serviço na seguinte conformidade: 

Ao servidor JOSÉ DOS ANJOS CHAVES, portador do RG n. 6.351.042-4, 

lotado no emprego de vigia, na base de 1% (um por cento), referente ao 9º 

(nono) anuênio, com vigência a partir de 1º de abril de 2019, nos termos da Lei n. 

2.586/2012, somando-se 14% (quatorze por cento) ao total percebido.  

Em virtude da determinação fica o setor de pessoal autorizado a efetuar 

anotação no registro do servidor. 

Nova Odessa, 03 de abril de 2019. 

VAGNER BARILON 

Presidente 

 

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal, na data supra. 

 

ELISEU DE SOUZA FERREIRA 

Diretor Geral 

 

 

ATO N. 22, DE 03 DE ABRIL DE 2019 

 

VAGNER BARILON, presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa, no 

uso de suas atribuições regimentais, resolve: 

APOSTILAR ao título e registro de nomeação do servidor abaixo, 

concedendo-lhe adicional por tempo de serviço na seguinte conformidade: 

Ao servidor PEDRO RATZ, portador do RG n. 8.928.854, lotado no 

emprego de vigia, na base de 1% (um por cento), referente ao 9º (nono) anuênio, 

com vigência a partir de 1º de abril de 2019, nos termos da Lei n. 2.586/2012, 

somando-se 14% (quatorze por cento) ao total percebido.  

Em virtude da determinação fica o setor de pessoal autorizado a efetuar 

anotação no registro do servidor. 

Nova Odessa, 03 de abril de 2019.  

VAGNER BARILON 

Presidente 

 

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal, na data supra. 

 

ELISEU DE SOUZA FERREIRA 

Diretor Geral 

 

 

ATO N. 23, DE 03 DE ABRIL DE 2019 

 

VAGNER BARILON, presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa, no 

uso de suas atribuições regimentais, resolve: 

APOSTILAR ao título e registro de nomeação da servidora abaixo, 

concedendo-lhe adicional por tempo de serviço na seguinte conformidade: 

À servidora LUCIA SILVA MARINHO, portadora do RG n. 30.181.932-4, 

lotada no emprego de servente, na base de 1% (um por cento), referentes ao 8º 

(oitavo) anuênio, com vigência a partir de 1º de abril de 2019, nos termos da Lei 

n. 2.586/2012, somando-se 13% (treze por cento) ao total percebido.  

Em virtude da determinação fica o setor de pessoal autorizado a efetuar 

anotação no registro da servidora. 

Nova Odessa, 03 de abril de 2019. 

VAGNER BARILON 

Presidente 

 

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal, na data supra. 

 

ELISEU DE SOUZA FERREIRA 

Diretor Geral 

  

AAttooss  ddaa  PPrreessiiddêênncciiaa  

  

AATTOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  


		2019-04-05T08:33:57-0300
	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA:01626427000162


		2019-04-05T08:34:14-0300
	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA:01626427000162


		2019-04-05T08:34:26-0300
	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA:01626427000162


		2019-04-05T08:34:39-0300
	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA:01626427000162


		2019-04-05T08:34:52-0300
	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA:01626427000162




