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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES” 

 
PROPOSITURAS PROTOCOLADAS NA SECRETARIA DESTA CASA E DISTRIBUÍDAS ÀS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA ANÁLISE: 
 
PROJETO DE LEI N. 125/2014, DE AUTORIA DO VEREADOR AVELINO XAVIER ALVES, 

QUE DÁ DENOMINAÇÃO DE “HIGINO BASSORA” À RUA NOVE (09) DO LOTEAMENTO 
DENOMINADO RESIDENCIAL 23 DE MAIO (PROLONGAMENTO DA RUA NOVE (09) DO PARQUE 
RESIDENCIAL KLAVIN). 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2014, DE AUTORIA DO VEREADOR VLADIMIR 

ANTONIO DA FONSECA, CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO NOVAODESSENSE AO SENHOR 
OSMAR AZOL FERNANDES.  

 
 
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 

 
N. 1099/2014 - Autor: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
Indica a implantação de iluminação na ponte que liga o Jardim Nossa Senhora de Fátima ao 
Jardim Flórida, bem como na rua que dá acesso à referida ponte. 
 
N. 1100/2014 - Autor: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
Indica a pintura dos redutores de velocidade localizados na Avenida São Gonçalo. 
 
N. 1101/2014 - Autor: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
Indica a implantação de mata ciliar em toda a extensão do Ribeirão Quilombo. 
 
N. 1102/2014 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de pintura das lombadas situadas em toda a 
extensão da estrada Fazenda Velha. 
 
N. 1103/2014 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de pintura e reparos na lombada existente na Rua 
Flamboyant, 632 - Jardim Alvorada. 
 
N. 1104/2014 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade manutenção do "bueiro" e também a limpeza de 
sarjeta localizada na Rua Pedro Pinheiro Alves, na esquina com a Rua João Adamson, no 
Jardim Fadel. 
 
N. 1105/2014 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes façam a manutenção da 
malha asfáltica da Rua Pedro Pinheiro Alves, no Jardim Fadel, em toda sua extensão. 
 
N. 1106/2014 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na Av. Brasil, 
próximo a empresa Pentax, e a implantação de placas informando a proibição desse ato. 
 
N. 1107/2014 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza da calçada localizada na Rua Azil 
Martins, no Jardim Santa Rosa. 
 
N. 1108/2014 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica a pintura de faixa para travessia de pedestres e a manutenção de uma boca de lobo 
situada na Rua Goiânia, no Jardim São Jorge, próximo ao nº. 640. 
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N. 1109/2014 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza da calçada da EMEF Almerinda Delega 
Delben, no Residencial Klavin. 
 
N. 1110/2014 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica, com certa urgência, a limpeza de dois bueiros na Rua 1º de Janeiro, nº 214 um de 
frente com o outro, no Centro da Cidade. 
 
N. 1111/2014 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica, com certa urgência, a limpeza dos bueiros em frente, Estação Ferroviária no Centro 
da Cidade. 
 
N. 1112/2014 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de poda com certa urgência de árvores situada na 
Rua 13 de maio, frente ao número 756 e 766, no Jardim do Bela Vista. 
 
N. 1113/2014 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza, com certa urgência, do passeio 
público situado na Rua Emydgio Pierozzi, em frente ao Bosque do Futuro, no Jardim Novos 
Horizontes. 
 
N. 1114/2014 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica a limpeza do passeio público e poda das árvores na Avenida Brasil, esquina com a 
Avenida Ampélio Gazzetta, sentido bairros Novos Horizontes, Marajoara, Parque Industrial. 
 
N. 1115/2014 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica a limpeza com certa urgência, do terreno situado na Avenida São Gonçalo esquina 
coma Rua das Seringueiras, frente ao número 2250, no Jardim Alvorada. 
 
N. 1116/2014 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica a poda de um galho do eucalipto na Rua Eddy Freitas Crisciuma ao lado do nº 910, 
no jardim D. Maria Azenha. 
 
N. 1117/2014 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de tapar buracos na Rua Ilda Bagne, próximo ao 
viaduto que dá acesso ao Bairro São Jorge. 
 
N. 1118/2014 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de reparos no asfalto da Rua Anibal Tanganelli - 
Distrito Industrial. 
 
N. 1119/2014 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de sinalização de solo, limpeza de calçadas, na 
Rua Cristiano Kilmeyers - Parque Harmonia. 
 
N. 1120/2014 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de sinalização de solo na Guilherme Klavin, altura 
do número 371 - jardim Marajoara. 
 
N. 1121/2014 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza e corte de mato, existente na calçada 
da Avenida Carlos Rosenfeld, em frente ao  nº. 31. 

 
 

PAUTA DE MOÇÕES DE PESAR 
 
N. 460/2014 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Voto de pesar pelo falecimento do senhor José Ferrário. 
 
N. 461/2014 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Voto de pesar pelo falecimento da Sr.  Marcionílio Moreira Gomes. 
 
N. 462/2014 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
Voto de pesar pelo falecimento de Anderson Aparecido da Silva. 
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ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
ODESSA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014. 
 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de novembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), 
presentes os seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, 
CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO 
DA FONSECA, realizou a Câmara Municipal sua quadragésima primeira sessão ordinária do 
segundo ano legislativo, da décima terceira legislatura do ano 2014. Às 18 (dezoito) horas e 
14 (quatorze) minutos, havendo número legal, o presidente, vereador VAGNER BARILON, 
declara aberta a sessão e solicita que a servidora Aparecida Rosa de Trento proceda a 
leitura de um trecho da Bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador VAGNER BARILON, 
INDICAÇÃO N. 1092/2014 que indica ao Poder Executivo, a necessidade de recuperação da 
malha asfáltica da Rua José Carlos Oliveira em frente o n. 619, no jardim Marajoara. 
INDICAÇÃO N. 1093/2014 que indica ao Poder Executivo a necessidade de reparos em um 
bueiro existente na Av. Brasil, na altura do n. 1647, no jardim Marajoara. INDICAÇÃO N. 
1094/2014 que indica ao Poder Executivo a necessidade de recuperação de uma "canaleta 
de escoamento de água" na Rua Julio Marmile esquina com a Rua Riachuelo, no Jardim Bela 
Vista. Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, INDICAÇÃO N. 1095/2014 que indica ao 
Poder Executivo a manutenção da trave e do portão do campo de areia no situado no 
Klavin. INDICAÇÃO N. 1096/2014 que indica ao Poder Executivo a necessidade de doação de 
três caminhões de pedrisco para Associação dos Servidores Municipal de Nova Odessa. Do 
vereador AVELINO XAVIER ALVES, INDICAÇÃO N. 1097/2014 que indica ao Poder Executivo a 
necessidade de limpeza e supressão da vegetação da área verde situada na Rua Vicente 
Lemma, esquina com Rua Jovita de Jesus Garcia, no Jardim Marajoara. Do vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, INDICAÇÃO N. 1098/2014 que indica a necessidade de realizar 
recapeamento ao longo da Rua Maria T. Tognella, localizada no bairro Jardim Planalto (faixa 
01). ATA DA QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em discussão, não havendo. É 
colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 02). Após, o presidente 
anuncia a PAUTA DE REQUERIMENTOS E MOÇÕES: REQUERIMENTO N. 960/2014 de autoria 
do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, convoca o Secretário de Governo, o Chefe de 
Gabinete e o Diretor de Negócios Jurídicos e convida o responsável pela Ciretran de Nova 
Odessa e os responsáveis pelas autoescolas do município, para prestar informações sobre 
assuntos relacionados à demora na realização de exames para obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação. É colocado em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 
03). REQUERIMENTO N. 961/2014 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a implantação de sistema de mensagens 
via celular (SMS) para contatar os munícipes informando-os sobre datas de consultas, 
cancelamento de consultas e novos agendamentos. É colocado em discussão, não havendo. 
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 04). REQUERIMENTO N. 
962/2014 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a área situada na Estrada Municipal Eduardo Karklis, pertencente ao 
empreendimento Lagos Recanto Clube. É colocado em discussão, o vereador AVELINO 
XAVIER ALVES discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
05). REQUERIMENTO N. 963/2014 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a possibilidade de realização de uma 
Campanha de Limpeza Urbana. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 06). REQUERIMENTO N. 964/2014 de 
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito 
Municipal, sobre a possibilidade de realização de convênios com a iniciativa privada para 
beneficiar servidores municipais. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 07). REQUERIMENTO N. 965/2014 de 
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito 
Municipal, sobre o envio de um projeto a esta Casa de Leis, proibindo a venda e a 
comercialização do Cachimbo Narguilé para menores de 18 anos em nosso município. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 08). REQUERIMENTO N. 966/2014 de autoria do vereador CELSO GOMES 
DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a instalação de pias 
com sabão, papel e álcool em gel nos corredores do ambulatório do Hospital Municipal 
Acílio Carreon Garcia. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 09). REQUERIMENTO N. 967/2014 de autoria do 
vereador VAGNER BARILON, solicita informações da empresa Telefônica/Vivo sobre a 
implantação de uma loja de atendimento pessoal em Nova Odessa. É colocado em 
discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES discursa. É colocado em votação, sendo 
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APROVADO por unanimidade (faixa 10). REQUERIMENTO N. 968/2014 de autoria do vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do ICV - Instituto Ciências da Vida, sobre a 
realização de exames de Raio-X e ultrassonografia. É colocado em discussão, o vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 11). REQUERIMENTO N. 969/2014 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre as denúncias sobre fraudes na 
prestação de informações relativas ao Residencial das Árvores. É colocado em discussão, o 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita a leitura na íntegra da proposição, sendo o 
pedido atendido. Os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VAGNER BARILON discursam. 
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 12). REQUERIMENTO N. 
970/2014 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a possibilidade de implantação das benfeitorias que especifica na Rua Silvio 
de Paula. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 13). REQUERIMENTO N. 971/2014 de autoria do vereador 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a 
realização de uma semana de conscientização nas escolas municipais sobre os atos de 
vandalismos contra bens públicos e privados existentes na cidade. É colocado em 
discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 14). REQUERIMENTO N. 972/2014 de autoria do vereador 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre o envio 
de um projeto a esta Casa de Leis dispondo sobre a obrigatoriedade das empresas que 
prestam serviços terceirizados à Prefeitura Municipal de Nova Odessa, a contratar jovens 
para ocupação do primeiro emprego. É colocado em discussão, não havendo. É colocado 
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 15). REQUERIMENTO N. 973/2014 de 
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito 
Municipal, sobre a aplicação do teste de Ishihara nos alunos matriculados na rede municipal 
de ensino, quando houver suspeita de daltonismo. É colocado em discussão, não havendo. 
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 16). REQUERIMENTO N. 
974/2014 de autoria do vereador VAGNER BARILON, solicita informações do Prefeito 
Municipal, sobre a possibilidade de implantação de um bicicletário (estacionamento para 
bicicletas) no Bosque Manoel Jorge. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 17). REQUERIMENTO N. 975/2014 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a manutenção na quadra de esporte situada na Vila Azenha. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
18). REQUERIMENTO N. 976/2014 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Chefe do Executivo, sobre a possibilidade de implantação de um 
cinema e um teatro no município. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 19). REQUERIMENTO N. 977/2014 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre o estudo voltado ao recapeamento da malha asfáltica em toda sua 
extensão na Avenida Brasil. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 20). REQUERIMENTO N. 978/2014 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a existência de estudo voltado à reforma da Associação dos Servidores 
Públicos de Nova Odessa. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 21). REQUERIMENTO N. 979/2014 de autoria do 
vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Prefeito Municipal e dos 
Deputados Vanderlei e Cauê Macris, sobre a existência de estudos voltados a reforma/ 
duplicação da Rodovia Rodolfo Kivitz, conforme especifica. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 22). 
REQUERIMENTO N. 980/2014 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de implantação de faixas bicolores 
(vermelhas e brancas) na Rua São Paulo esquina com a Rua Vitória, próximo ao Centro 
Municipal de Educação Infantil localizado no Jardim São Jorge. É colocado em discussão, o 
vereador AVELINO XAVIER ALVES discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 23). REQUERIMENTO N. 981/2014 de autoria do vereador AVELINO 
XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
implantação de sentido único na Rua Dante Gazzetta (para subir sentido ao Centro), bem 
como na Rua Maria Raposeiro Azenha (para descer sentido às empresas São Jose e Têxtil 
Guerreiro, na Vila Azenha). É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 24). REQUERIMENTO N. 982/2014 de autoria do 
vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
existência de placa atribuindo denominação ao Ginásio de Esportes do Jardim São Jorge. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
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unanimidade (faixa 25). REQUERIMENTO N. 983/2014 de autoria do vereador AVELINO 
XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal sobre o andamento das obras que 
especifica no Jardim Santa Luíza (campo de malha e bocha, campo de futebol e ginásio de 
esportes). É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 26). REQUERIMENTO N. 984/2014 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a possibilidade 
de implantação de curso pré-vestibular para alunos de baixa renda e afro descentes. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 27). REQUERIMENTO N. 985/2014 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, solicita informações ao Chefe do Poder Executivo acerca de estudos voltados a 
implantação de um Ecoponto nos bairros Jardim São Jorge, Jardim Santa Luiza, Triunfo e 
Terra Nova. É colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, AVELINO 
XAVIER ALVES e JOSÉ PEREIRA discursam. É colocado em votação, sendo REPROVADO por 
cinco votos contrários e quatro votos favoráveis (faixa 28). REQUERIMENTO N. 986/2014 de 
autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, convoca o Diretor de Habitação, a servidora 
Zilda Mantovani, o Presidente do Conselho Municipal de Habitação e convida o Gerente da 
Caixa Econômica Federal, o Promotor de Justiça e o munícipe Antonio Marco Pigato, para 
prestar informações sobre as inúmeras denúncias de irregularidades envolvendo o cadastro 
de interessados e o sorteio dos 720 apartamentos populares. É colocado em discussão, os 
vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, ANTONIO ALVES TEIXEIRA e JOSÉ PEREIRA 
discursam. O vereador JOSÉ PEREIRA solicita vista da proposição, sendo atendido por se 
tratar do primeiro pedido. O vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER se manifesta, sendo 
advertido pelo presidente nos termos do artigo 109 do Regimento Interno (faixa 29). 
MOÇÃO N. 445/2014 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, congratulações com as atletas 
novaodessenses Cleusa Arcanjo, Beatriz Ferrari Schedenffeldt e Sthefany Schedenffeldt, em 
face das conquistas obtidas no Campeonato Brasileiro de Karatê. É colocada em discussão, 
não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 30). 
MOÇÃO N. 453/2014 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, aplausos ao 
Deputado Federal Beto Albuquerque PSB/RS pela elaboração do Projeto de Lei n. 
5.722/2013. É colocada em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
discursa. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 31). MOÇÃO N. 
454/2014 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, apelo à Câmara dos 
Deputados, postulando a aprovação do Projeto de Lei n. 5.722/13, de autoria do Deputado 
Federal Beto Albuquerque PSB - RS, que altera a Lei n. 12.732, de 22 de novembro de 2012. 
É colocada em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursa. É colocada em 
votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 32). MOÇÃO N. 455/2014 de autoria do 
vereador VAGNER BARILON, congratulações com o Chefe do Executivo pelo recapeamento 
das ruas do Jardim Europa. É colocada em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
discursa. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 33). MOÇÃO N. 
458/2014 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, congratulações com o Prefeito Municipal, 
em razão da eleição para a presidência do Consimares - Consórcio Intermunicipal de Manejo 
de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas - biênio 2015/2016. É colocada 
em discussão, o vereador JOSÉ PEREIRA discursa. É colocada em votação, sendo APROVADA 
por unanimidade (faixa 34). MOÇÃO N. 459/2014 de autoria do vereador AVELINO XAVIER 
ALVES, aplausos à empresa OX-PHOTO Agência de Imagens e Escola de Fotografia, ao 
escritor Alcides Gonçalves Sobrinho e a todos os participantes do concurso cultural 
"Fotografe Nova Odessa", em razão da edição da revista contendo os trabalhos realizados 
no biênio 2013-2014. É colocada em discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES solicita 
a leitura na íntegra da proposição, sendo o pedido atendido. Os vereadores CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER e VAGNER BARILON discursam. É colocada em votação, sendo APROVADA por 
unanimidade (faixa 35). Na sequência, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 36), 
JOSÉ PEREIRA (faixa 37) e AVELINO XAVIER ALVES (faixa 38) utilizam a Tribuna Livre. Após o 
intervalo regimental, o presidente anuncia a ORDEM DO DIA – 01 – REGIME DE URGÊNCIA 
ESPECIAL – PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA N. 02/2014 DE AUTORIA DOS 
VEREADORES JOSÉ PEREIRA, AVELINO XAVIER ALVES, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CARLA 
FURINI DE LUCENA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA QUE 
ALTERA A REDAÇÃO DO § 2º DO ART. 14 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. A Emenda n. 
01/2014 é colocada em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita a leitura 
do voto em separado exarado no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento, sendo o 
pedido atendido. Os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, AVELINO XAVIER ALVES, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, JOSÉ PEREIRA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA e VAGNER BARILON discursam. A Emenda n. 01/2014 é colocada 
em votação, sendo APROVADA por sete votos favoráveis (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 
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 votos 
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contrários (CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VAGNER BARILON). A Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica n. 02/2014 é colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo 
APROVADA por sete votos favoráveis (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 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 votos contrários (CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER e VAGNER BARILON) (faixa 39). 02 – PARECER DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 
58/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, QUE PROÍBE A REALIZAÇÃO 
DE RODEIOS, TOURADAS, VAQUEJADAS, FARRAS DO BOI E EVENTOS SIMILARES NESTE 
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER discursa e solicita a reprodução de vídeo sobre o assunto, sendo o pedido 
atendido. Os vereadores CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA, VLADIMIR 
ANTONIO DA FONSECA, AVELINO XAVIER ALVES, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por cinco 
votos favoráveis (CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ 
PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) e três votos 
contrários (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER) 
(faixa 40). 03 – PROJETO DE LEI N. 59/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR CELSO GOMES DOS 
REIS APRÍGIO, ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE SINALIZAÇÃO DOS TERMINAIS 
TELEFÔNICOS DE USO PÚBLICO E NOS TERMINAIS DE TRANSPORTE COLETIVO COM O 
OBJETIVO DE EVITAR ACIDENTES ENVOLVENDO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL. É 
colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da 
proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 41). 04 – PROJETO DE LEI 
N. 76/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, QUE AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO A CONCEDER ISENÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - 
IPTU AO PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RESIDENCIAL QUE SEJA PORTADOR DE NEOPLASIA 
MALIGNA OU RESPONSÁVEL LEGAL POR ALGUÉM DIAGNOSTICADO COMO PORTADOR. É 
colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da 
proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 42). 05 – PROJETO DE LEI 
N. 96/2014 DE AUTORIA DA VEREADORA CARLA FURINI DE LUCENA, DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO, NA PÁGINA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA ODESSA NA INTERNET, DA RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM OS ESTOQUES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. É colocado em discussão, o vereador ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro 
pedido (faixa 43). 06 – PROJETO DE LEI N. 109/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DOS HIPERMERCADOS, 
SUPERMERCADOS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CONGÊNERES DO MUNICÍPIO DE NOVA 
ODESSA DE DISPONIBILIZAR FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS PARA AUXILIAR AS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL A EFETUAR SUAS COMPRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado 
em discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES solicita vista da proposição, sendo 
atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 44). 07 – PROJETO DE LEI N. 114/2013 DE 
AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, DENOMINA AS RUAS E PRAÇAS DO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL DENOMINADO JARDINS DA CIDADE. É colocado em discussão, o vereador 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar 
do primeiro pedido (faixa 45). 08 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N. 106/2014 DE 
AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE 
NOVA ODESSA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. 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, JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER 
BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) (faixa 46). Após, o presidente informa que a 
próxima sessão ordinária será realizada no dia 01 de dezembro de 2014. Nada mais 
havendo a tratar, declara encerrada a sessão (faixa 47). Para constar, lavrou-se a presente 
ata. 
 
 

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

1ª Secretária       Presidente       2º Secretário 
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REQUERIMENTO N. 987/2014  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a creche do Jardim São Francisco. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Considerando que a creche do Jardim São Francisco possui setenta (70) vagas e a 

demanda atual do bairro é de trinta (30) crianças, 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 possibilidade de atendimento de crianças 
oriundas de outras localidades na unidade em questão. 

Nova Odessa, 24 de novembro de 2014. 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

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

REQUERIMENTO N. 988/2014  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a transformação do programa Bolsa Creche em auxílio às 
mães, nos moldes que especifica.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O editorial do Jornal Todo Dia, edição do último dia 16 de novembro, abordou o 
problema das creches. O artigo foi elaborado em razão da matéria jornalística veiculada um 
dia antes (15 de novembro), sobre o inquérito instaurado pelo Ministério Público Estadual 
em face da Prefeitura de Campinas para descobrir a causa do déficit de 10 mil vagas e 
superlotação em salas nas creches daquele município (“MPE quer solução para a falta de 
vagas”). 

Ele propôs a criação de um auxílio às mães como alternativa às creches. 
Reproduzimos abaixo excerto do referido editorial que aborda a questão: 

É preciso pensar em novas alternativas para resolver o velho problema. 
Por exemplo, será que o melhor jeito de resolver o déficit é colocar essas crianças 

nas creches de qualquer jeito? Não é muito arriscado apostar que uma parte considerável 
das mães preferiria cuidar dos filhos pequenos em casa, mas não o faz porque precisa 
trabalhar para ganhar dinheiro. E se as mães recebessem dinheiro do governo municipal 
para isso? Uma espécie de bolsa para cuidar dos próprios filhos sem ter de precisar 
trabalhar fora e sem engrossar a fila por uma vaga nas instituições de ensino? 

Dependendo de quanto fosse a bolsa e de quanto fosse o salário da mãe, resolveria 
o problema e, talvez, fosse até mais do agrado da família. Para saber se vale a pena, a 
prefeitura precisaria pôr na ponta do lápis. Quanto custa uma criança em creche, somando 
todos os gastos? Quanto custa essa criança aos cuidados da mãe, em casa? 

O MP pode aproveitar a oportunidade para estudar hipóteses como essa, que fujam 
do lugar comum das obras, que quase sempre esbarram em recursos escassos e licitações 
burocráticas. Falta dinheiro aos municípios. 

Mas falta também pensar em formas de resolver os problemas. 
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 informações sobre a possibilidade de se transformar o programa Bolsa Creche 
em auxílio às mães. 

Nova Odessa, 19 de novembro de 2014. 
 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 989/2014 
 

Assunto: Solicita informações complementares do Prefeito 

Municipal sobre a creche do Jardim Capuava. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

                  

Em outubro do corrente ano, esta Câmara Municipal aprovou o requerimento n. 

867/2014, de autoria do nobre vereador Antonio Alves Teixeira, que solicitava informações 

do Prefeito Municipal sobre a creche do Jardim Capuava, uma vez que a conclusão das 

obras afetas à referida unidade estava prevista para 2 de abril passado. 

Em atendimento à referida proposição, o Chefe do Executivo informou que a obra 

não havia sido concluída em decorrência da necessidade de rescisão do contrato com a 

empresa inicialmente responsável pelos trabalhos. 

Informou, ainda, que as obras seriam retomadas após a abertura de nova licitação 

para a finalização da creche, o que impedia a indicação de data para a sua inauguração 

(Ofício CAM n. 802/2014, datado de 10 de novembro de 2014). 

Em face do exposto, tendo em vista a necessidade de maiores informações sobre o 

assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 

aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando as informações 

abaixo especificadas relacionadas à referida creche: 

a) Quais os motivos que suscitaram a rescisão contratual?  

b) Quando o contrato foi rescindido? 

c) Houve a abertura de nova licitação? Na afirmativa, informar a fase em que a 

mesma se encontra. Na negativa, por que a medida não foi adotada até o momento? 

d) Outras informações consideradas relevantes. 

Nova Odessa, 24 de novembro de 2014. 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

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

 

REQUERIMENTO N. 990/2014 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a existência de estudo voltado à implantação de campo 

de malha e bocha no Jardim São Francisco. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em atendimento à solicitação dos moradores do Jardim São Francisco, 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 implantação de campo de malha e bocha no referido bairro, para 

conferir novas opções de lazer à população ali residente.  

 

Nova Odessa, 18 de novembro de 2014. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 991/2014  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a colocação dos enfeites natalinos em nosso município.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

Em atendimento à solicitação de munícipe e comerciantes, 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 

implantação dos enfeites natalinos, tendo em vista que o Natal já está bem próximo. 

Nova Odessa, 19 de novembro de 2014. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 992/2014  

  

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a existência de estudo para colocação de obstáculos em 

todas as vielas, para impedir a passagem de motocicletas 

nesses locais. 

  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Em atendimento à solicitação dos munícipes, na forma regimental, REQUEIRO, aos 

nobres pares, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe 

do Executivo, postulando se digne manifestar sobre a existência de estudo para colocação 

de obstáculos de forma a coibir a passagem de motocicletas em todas as vielas existentes 

no município. 

A medida é necessária, pois as vielas são utilizadas por muitos munícipes que 

encontram dificuldades na travessia quando se deparam com o trânsito de motocicletas no 

local, causando medo e insegurança e colocando em risco a vida das pessoas, 

principalmente dos idosos e crianças. 

Nova Odessa, 19 de novembro de 2014. 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 993/2014 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a construção de um convívio na Av. João 

Pessoa (centro).  

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores:  

 

O vereador subscritor foi procurado por comerciantes e munícipes que 

questionaram sobre a construção de um convívio em nossa cidade. 

Segundo relatos da população o município tem a grande necessidade de um 

convívio que irá fortalecer o comércio interno sem precisar que os munícipes saiam de 

nossa cidade para fazer compras nas cidades vizinhas. Seria também uma atração a mais 

para a população ficar em  nossa cidade e atrair mais comerciantes.   

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, após ouvido o Plenário, que 

aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando se digne 

manifestar sobre as medidas que poderão ser adotadas para construção de um convívio em 

nosso município. 

Nova Odessa, 19 de novembro de 2014. 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

  

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

 

REQUERIMENTO N. 994/2014  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

o estudo voltado a colocação de placas em todas as 

praças com informações sobre a história do município.   

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores:  

 

O vereador subscritor foi procurado por munícipes que questionaram sobre a 

colocação de placas em todas as praças com informações sobre a história do Município. 

A medida é importante, pois seria muito bom paras as crianças, desde pequenas, 

saberem a história de seu município e da população em geral.  

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 colocação de placas em todas as praças com informações 

sobre a história do município.   

Nova Odessa, 25 de novembro de 2014. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 995/2014 

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a alteração do ponto de ônibus situado na Rua Teodoro 

Klavin, nº 330, no Residencial Klavin, conforme especifica. 

  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O vereador subscritor foi procurado pelo proprietário do imóvel situado na Rua 

Teodoro Klavin, nº 330, que solicitou a alteração do ponto de ônibus existente no referido 

endereço para outro local.  

Segundo o morador, ele vai fazer uma garagem e o ponto de ônibus vai atrapalhar a 

entrada e saída dos veículos da família. Nesse sentido, ele postula que o ponto seja 

transferido para 150 metros acima na mesma rua.  

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 informar se há a possibilidade de alteração do referido ponto de ônibus, conforme 

sugerido. 

Nova Odessa, 24 de novembro de 2014. 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

 

Fotos tiradas dia 25/11/2014 
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REQUERIMENTO N. 996/2014  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a manutenção da calçada no entorno do Bosque Isidoro 
Bordon, na Rua Francisco Bueno, no Jardim Europa.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O vereador subscritor foi procurado por munícipes que relataram a necessidade de 

manutenção da calçada da Rua Francisco Bueno, no Jardim Europa.  

Em visita ao local, pude constatar a grande irregularidade na calçada, conforme as 

reclamações apresentadas. A calçada está danificada, levantada pelas raízes das árvores, 

fato que dificulta a utilização deste local por munícipes idosos, cadeirantes e outros com 

deficiência visual.    

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 reforma da referida calçada. 

Nova Odessa, 26 de novembro de 2014. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 997/2014 
 

Assunto: Solicita informações ao Poder Executivo, por 

meio do departamento responsável, sobre a possibilidade 

de implantar cobertura no ponto de ônibus situado no 

final da rua Jequitibás no Jardim Alvorada.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

Tendo em vista o intenso número de usuários que utilizam o ponto de ônibus 

situado no final da rua Jequitibás e o calor intenso que estamos passando ultimamente, 

REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 

encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, por meio do departamento responsável, 

postulando informações sobre a possibilidade de implantação de uma cobertura no ponto 

de ônibus situado no final da rua Jequitibás, no Jardim Alvorada. 

Nova Odessa, 26 de Novembro de 2014. 

 

CARLA FURINI DE LUCENA 



 

17 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

REQUERIMENTO N. 998/2014 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a existência de estudos voltados a implantação do disque 
árvore em nosso município, conforme especifica.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Foi noticiada recentemente pelo jornal Folha de São Paulo, uma iniciativa que 

merece ser aplaudida e até mesmo copiada em nosso município. Os munícipes da Cidade 
de Santa Bárbara D’oeste, agora podem solicitar mudas de árvores por telefone, o que 
pode facilitar e motivar a arborização na cidade. 

Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste 
o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando informações 
sobre a existência de estudos voltados a implantação do disque árvores em nosso 
município.    

Nova Odessa, 27 de novembro de 2014. 
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
 

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

 

REQUERIMENTO N. 999/2014 

 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e do 
presidente da ACE sobre as campanhas que serão 
realizadas no final de ano para aquecer o comércio local.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

As compras relacionadas às festas de final de ano sempre aquecem o comércio. 
Assim, as campanhas realizadas neste período do ano são de suma importância para o 
setor lojista. 

Em consulta a legislação do Município, localizamos a Lei n. 2.070, de 4 de julho de 
2005, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a ACE – Associação 
Comercial e Empresarial de Nova Odessa, e dá outras providências.  

O convênio objetivava a realização de campanhas promocionais, com distribuição 
gratuita de prêmios, visando estimular as vendas no comércio da cidade, aumentar a 
arrecadação de impostos e melhorar o nível de emprego e renda da população.   

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal e ao 
presidente da ACE, postulando informações sobre as campanhas que serão realizadas no 
final de ano para aquecer o comércio local. 

Requeiro, ainda, informações sobre a existência de convênio entre a referida 
associação e a Prefeitura, nos moldes definidos pela Lei n. 2.070/05, e, na negativa, sobre a 
existência de estudo voltado à celebração de um novo ajuste. 

Requeiro, por último, informações sobre as medidas previstas para assegurar o 
estacionamento de veículos na área central neste final de ano, uma vez que as vagas 
disponíveis não são suficientes para atender a demanda existente. 

Nova Odessa, 27 de novembro de 2014. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 1000/2014 
 

Assunto: Solicito informações do Prefeito Municipal sobre 

melhorias na iluminação de todas as academias abertas, 

inclusive na Praça Vera Luzia Samartin Lorenzi, no Jardim 

Marajoara.    

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Conforme a solicitação dos munícipes, as iluminações das praças estão ruins e 

distantes dos aparelhos. Muitos gostariam de fazer uso destas academias a noite e há falta 

de iluminação adequada, trazendo assim preocupação aos moradores, que fazem uso da 

localidade para manter as caminhadas e equilíbrio da saúde. 

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, 27 de novembro de 2014. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 1001/2014 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre a implantação de sinalização de solo (pintura de 

guias, segregador, bate rodas) na Rua Darci Carrion - 

Parque harmonia. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

A referida via recebe um grande fluxo de caminhões, peruas para carga e descarga 

de mercadorias mas ainda não conta com uma sinalização adequada. 

 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 no trecho acima 

mencionado. 

Nova Odessa, 28 de Novembro de 2014. 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 1002/2014 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a instalação de Para Raio em prédios públicos e locais de 

grande concentração de pessoas e a distribuição de uma 

cartilha explicando como se proteger dos raios. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Cerca de 50 milhões de raios caem no Brasil por ano, matando mais que enchentes e 

deslizamentos. Eles atingem, em sua maioria, pessoas na zona rural.  Segundo estudo do Grupo 

de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o número 

de dias com tempestades aumentou quase 80% no último século. Por isso, alguns cuidados são 

essenciais no campo. A cada 50 mortes por raio no mundo, uma acontece no Brasil. São pelo 

menos 130 óbitos ao ano no país – 60% deles ocorrem na zona rural. Além das vítimas fatais, 

tem ainda as pessoas que são atingidas pela descarga elétrica e que, mesmo assim, conseguem 

sobreviver. (http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2014/03/incidencia-de-

queda-de-raios-no-campo-preocupa-produtores-de-sp). 

Diante do contexto acima acho pertinente trabalhar a prevenção e evitar acidentes, 

hoje com a proximidade do verão é mais comum ocorrer as tempestades que sempre vem 

acompanhadas de raios e nem sempre as pessoas sabem se proteger. Muitas pessoas durante 

uma tempestade procuram abrigos debaixo de arvores e não sabem os riscos que correm. 

Sendo assim é nosso papel oferecer sempre condições seguras aos nossos moradores, além 

de orientá-los como se proteger dos raios durantes as tempestades. 

Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste 

o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 

aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando informações 

sobre a existência de estudos voltados a implantação da sugestão acima mencionada. 

 

Nova Odessa, 17 de Novembro de 2014. 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2014/03/incidencia-de-queda-de-raios-no-campo-preocupa-produtores-de-sp
http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2014/03/incidencia-de-queda-de-raios-no-campo-preocupa-produtores-de-sp
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REQUERIMENTO N. 1003/2014  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a notificação para os proprietários dos imóveis situados a 

Rua Darci Carrion – Parque Harmonia para manutenção, 

limpeza e construção de calçadas.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Nesta referida via existe muitos imóveis comerciais e as calçadas estão impossíveis 

de serem utilizadas pelos pedestres devido o mato alto, lixo ou inexistência da calçada. 

Em visita ao local, pude constatar a grande irregularidade nas calçadas, conforme 

as reclamações apresentadas. As calçadas ou estão cobertas por mato, entulhos ou não 

existem.  

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 melhorias acima solicitadas.  

Nova Odessa, 27 de novembro de 2014. 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

 

 

Fotos tiradas no local em 28/11/2014 
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REQUERIMENTO N. 1004/2014 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a realização de uma campanha direcionada aos 
motoristas para respeito ao pedestre quando estiver 
atravessando a faixa. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Andar pelas ruas da cidade hoje é um desafio para qualquer pessoa, os condutores de 

veículos nem sempre respeitam a faixa de pedestre e muitas vezes pessoas idosas, 
deficientes, gestantes ou pessoas com crianças de colo ficam esperando por muito tempo 
uma oportunidade para atravessar as ruas. O código de trânsito brasileiro define este ato 
como infração gravíssima, mas só a lei não basta, acredito no processo educativo, onde a 
conscientização das pessoas provoca uma mudança de comportamento. O Código de 
trânsito diz: 

Art. 214. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não 
motorizado: 

I - que se encontre na faixa a ele destinada; 
II - que não haja concluído a travessia mesmo que ocorra sinal verde para o veículo; 
III - portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes: 
Infração - gravíssima; 
Penalidade - multa. 
IV - quando houver iniciado a travessia mesmo que não haja sinalização a ele 

destinada; 
V - que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo: 
Infração - grave; 
Penalidade - multa. 
Está tramitando na Câmara federal o projeto de lei 26/2010 – Gesto do Pedestre de 

autoria da Deputada Federal Perpétua Almeida – PCDB/AC que determina o levantamento 
do braço do pedestre sinalizando que ele vai atravessar a faixa, é o chamado sinal de vida. 
Acredito que não precisamos aguardar a aprovação de uma lei para mudarmos algo em 
nossa cidade, penso que podemos sair na frente e ser um bom exemplo na nossa região. A 
minha sugestão é realizar uma campanha educativa envolvendo todas as secretárias, a 
sociedade civil, as entidades, para orientação do código de Trânsito brasileiro 
especificamente no que diz respeito ao artigo 214 que trata do assunto, bem como das 
regras de etiqueta, educação e respeito ao outro.  

 
As mudanças só ocorrem quando a sociedade passa por um processo de educação, 

informação, engajamento, por isso a minha sugestão passa primeiro pela Campanha 
Educativa – “Ame a Vida, respeite o outro”. 

No Distrito federal a medida foi adotada há 13 anos, é motivo de orgulho dos 
brasilenses e mostra civilidade, mas isso não quer dizer ainda que todos os motoristas 
respeitam o sinal de vida, mas houve uma melhora significativa no respeito ao pedestre 
que atravessa a faixa. 

Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste o 
assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando informações 
sobre a existência de estudos voltados a implantação da sugestão acima mencionada. 

Nova Odessa, 26 de Novembro de 2014. 
 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO   
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MOÇÃO N. 463/2014 
 

Assunto: Congratulações com a nadadora Isabel Ferreira e 
com o professor Marcos Tamaiolo pela excelente 
classificação nos jogos abertos, pelas razões que 
especifica.   

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que encaminho para apreciação plenária a referida moção 
pela participação da atleta Isabel Ferreira de apenas 14 anos que representou 
brilhantemente Nova Odessa nos Jogos Abertos,  nadando contra adultas, profissionais e 
até atletas olímpicas e seleção brasileira. Isabel foi a 6ª colocada nos 100m peito com o 
tempo de 1'20"34 e 12ª colocada nos 50m peito com tempo de 36"86 excelentes tempos 
para sua idade e que a levaram com o índice para essa disputa. Também congratulamos o 
professor Marcos Tamaiolo, que foi o treinador da atleta e tem muitos méritos nestas 
importantes conquistas. 

Em face ao exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares no que tange a 
esta iniciativa e requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício aos 
homenageados. 

Nova Odessa, 26 de novembro de 2014.                           
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
******************************************************************************************* 

MOÇÃO N. 464/2014 
 

Assunto: Aplausos à Senhora Andréa Souza, à Diretoria de 
Promoção Social, à Secretaria de Educação e à Diretoria de 
Cultura em face dos resultados da campanha de 
arrecadação de lacres denominada “Salvando Vidas com 
Amor”. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, dirigida à Diretoria de Promoção Social, à Secretaria de 
Educação e à Diretoria de Cultura, em face dos resultados da campanha de arrecadação de 
lacres denominada “Salvando Vidas com Amor”. 

A campanha, desenvolvida em Nova Odessa a partir deste ano, fez a primeira 
entrega de lacres ao Hospital Boldrini no dia de Ação de Graças, (27 de novembro). Para 
esta data foi organizado um evento com a apresentação de algumas participações culturais 
de Nova Odessa, a presença de autoridades e demais pessoas envolvidas com este projeto. 

O ponto alto do evento foi o momento de agradecimento, em função da própria 
data – Dia de Ação de Graças – e pelo motivo do projeto em si, para ajudar no tratamento 
de crianças com diagnóstico de câncer.  

O projeto foi implantado em agosto deste ano em parceria com a Secretaria de 
Educação e Diretoria de Cultura.  

A arrecadação superou todas as expectativas. Os lacres arrecadados se 
transformarão em renda para promover diversos tratamentos e ações de apoio para 
pacientes do Hospital Boldrini. 

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 Sra. Andréa 
Souza, à Diretoria de Promoção Social, à Secretaria de Educação e à Diretoria de Cultura, 
dando-lhes ciência da proposição.   

Nova Odessa, 27 de novembro de 2014. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 465/2014 

 

Assunto: Congratulações com a equipe do Inter Marajoara 

pela conquista do título da Segunda Divisão do 

Campeonato Municipal de Futebol. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos à 

equipe do Inter Marajoara, pela conquista do título da Segunda Divisão do Campeonato 

Municipal de Futebol. 

A equipe teve também o melhor técnico (Luizinho), o goleiro menos vazado (Felipe) 

e o artilheiro da competição (Cássio de Araujo, com oito gols marcados). 

Representaram a equipe campeã, os seguintes jogadores: Albert Felizardo, Cláudio 

Santos, Michel de Camargo, Bruno Trevisan, Regis Costa, Luciano Silva, José Calle, Genildo 

dos Santos, Felipe da Silva, Rogério Prado, Murilo Araújo, Cássio de Araújo, Luiz Lima, Felipe 

da Silva, Jadison da Silva, Rafael do Prado, Jonas Francisco, Weber dos Santos, Valter 

Sobral, Jhonatan da Silva, Anderson Carvalho e Wesley Sobral.    

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange a esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício 

ao técnico Sr. Luiz Carlos da Silva e ao Secretário Municipal de Esportes, Sr. Angelo Roberto 

Réstio, dando-lhes ciência da proposição. 

Nova Odessa, 27 de novembro de 2014. 

 

 

 

JOSÉ PEREIRA 
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PAUTA DE PROPOSIÇÕES 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 

 

 

01 DE DEZEMBRO DE 2014 
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ORDEM DO DIA 
 

PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA 
DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014. 

 
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO 

 
01 – PROJETO DE LEI N. 114/2013 DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, DENOMINA AS RUAS 
E PRAÇAS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DENOMINADO JARDINS DA CIDADE. 

Projeto de Lei retirado da sessão ordinária do dia 24 de novembro, pelo primeiro 
pedido de vistas feito pelo vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, restituído sem 
manifestação. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Quatro quintos - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal 
 
Art. 1º As ruas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 do loteamento residencial Jardins da 

Cidade, passam a ter as seguintes denominações: 
Rua Nome 
01 Alameda Jardim América 
02 Alameda pacaembú 
03 Alameda Bella Aliança 
04 Alameda Butantã 
05 Alameda Boaçava 
06 Alameda Vila Romana 
07 Alameda jardim Guedala 
08 Alameda Alto de Pinheiro 
09 Alameda da Lapa 

Art. 2º As praças, existentes no loteamento residencial Jardins da Cidade passam a ter 
as seguintes denominações, respectivamente: 

Praça Nome 
01 Praça da Fogueira 
02 Praça Jardins da Cidade 

Art. 3º Caberá ao empreendedor a colocação de placas com as denominações, nos 
padrões e moldes convencionais aprovados pelo Município. 

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, suplementada, se necessário. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, EM 26 DE AGOSTO DE 2.014 

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
1- EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de Projeto de Lei (PL) de autoria do Poder Executivo que “denomina as ruas e 

praças do loteamento residencial denominado Jardins da Cidade”. O PL número 114/2014, 
foi protocolizado em 24.10.2014, e tramita sob nº 263/2014. 

Na condição de Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco a 
relatoria do parecer, elaborando-o como segue. 

A competência para legislar sobre a matéria está consubstanciada, sobretudo, no 
artigo 15, inciso XIV1, da Lei Orgânica do Município. 

O dispositivo acima se harmoniza com as disposições contidas no artigo 30, inciso I, 
da Constituição Federal, e com o artigo 15, inciso I, da LOM. 

Assim sendo, verifico que o PL número 114/2014, em nada fere as disposições 
constitucionais ou qualquer das normas hierarquicamente inferiores. 

                     
1
 Art. 15. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do Município e, 

especialmente: XIV - autorizar a denominação e a alteração desta, relativamente aos próprios, vias e logradouros públicos; 
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2- CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino favoravelmente à tramitação do PL nº 114/2014, consoante a 

fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 03 de novembro de 2014. 

CARLA F. DE LUCENA   JOSÉ PEREIRA  ANTONIO A. TEIXEIRA 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Trata-se de projeto de lei de autoria do Chefe do Executivo que denomina as ruas e 

praças do loteamento residencial denominado Jardins da Cidade. 
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a relatoria 

do parecer. 
A presente proposição objetiva realizar homenagem ao Estado de São Paulo, nos 

termos art. 1º, inciso III, da Lei Municipal n. 2.380, de 7 de janeiro de 2010. 
Entendo que a proposição se reveste de interesse público, sendo oportunas e 

convenientes as despesas dela oriundas.  
Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente 

proposição.  
Nova Odessa, 10 de novembro de 2014. 

VLADIMIR A. DA FONSECA  AVELINO X. ALVES  CLÁUDIO J. SCHOODER 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 
Trata-se de projeto de lei de autoria do Chefe do Executivo que denomina as ruas e 

praças do loteamento residencial denominado Jardins da Cidade. 
Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo, avoco a relatoria do parecer. 
A presente proposição objetiva realizar homenagem ao Estado de São Paulo, nos 

termos art. 1º, inciso III, da Lei Municipal n. 2.380, de 7 de janeiro de 2010. 
Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente 

proposição.  
Nova Odessa, 10 de novembro de 2014. 

AVELINO X. ALVES  VLADIMIR A. DA FONSECA  ANTONIO A. TEIXEIRA 
 

Nova Odessa, 28 de novembro de 2014. 
  
 

 
Eliseu de Souza Ferreira 

Diretor Geral 
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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 LEI N. 125/2014 
“Dá denominação de “Higino Bassora” à Rua Nove (09) do loteamento denominado 

Residencial 23 de Maio (prolongamento da Rua Nove (09) do Parque Residencial Klavin)”. 
Art. 1o. Fica denominada “Higino Bassora” a Rua Nove (09) do loteamento 

denominado Residencial 23 de Maio (prolongamento da Rua Nove (09) do Parque 
Residencial Klavin), neste Município de Nova Odessa. 

Art. 2o. Caberá à Prefeitura Municipal a colocação de placas com a denominação, nos 
padrões e moldes convencionais. 

Art. 3o. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, suplementada, se necessário. 

Art. 4o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 24 de novembro de 2014. 

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

ANTONIO A. TEIXEIRA    JOSÉ PEREIRA    SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 
VAGNER BARILON                      VLADIMIR A. DA FONSECA 

 
JUSTIFICATIVA 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária a presente proposição que tem 
por escopo atribuir denominação à Rua Nove (09) do loteamento denominado Residencial 
23 de Maio (prolongamento da Rua Nove (09) do Parque Residencial Klavin), neste 
Município de Nova Odessa. 

Através do Requerimento n. 772/2014 esta Câmara Municipal aprovou a solicitação do 
fornecimento de certidão para instruir projeto de lei voltado à denominação da Rua 09 
(nove) do Residencial 23 de Maio. 

Em resposta, o Chefe do Executivo informou que referida rua deverá ser denominada 
“Higino Bassora”, uma vez que a mesma é prolongamento da Rua 09 do Parque Residencial 
Klavin. 

Nesse sentido, compulsando os arquivos deste Legislativo verifiquei que a 
denominação foi atribuída através do Projeto de Lei n. 15/2013. Na justificativa que 
acompanha a proposição estão inseridos os seguintes dados biográficos: 

Natural de Nova Odessa, onde nasceu aos 11 de novembro de 1911, no Sítio que hoje 
é o Bairro Santa Rosa (antigamente de propriedade de sua família), onde trabalhou no 
cultivo de arroz, algodão e milho. 

Filho de Pedro Guerino Bassora e Tereza Novak Bassora, que tiveram ao todo 12 
filhos. 

O Sr. Higino Bassora, por sua vez, deixou três filhos, a saber: Clarice Bassora de Paula, 
casada com José de Paula; Maria Inês Bassora Camilotti, casada com João Camilotti e Pedro  
Bassora, casado com Maria Hedil Ferreira Bassora. 

Participou da primeira Banda Municipal de Nova Odessa, ajudando a organiza-la, 
sendo que a regência estava à cargo do Maestro Victor Barbieri, conforme consta em 
Registro Histórico e Cultural de Nova Odessa, documento anexo. 

A Banda teve em sua formação pessoas que foram destaque em nossa cidade, 
algumas inclusive homenageadas com nome de rua, conforme relação que consta em 
dados biográficos anexo. 

O Sr. Higino foi pessoa participante em nossa comunidade, principalmente como 
músico, arte que se dedicou de forma entusiasmada, pois podia levar alegria para muitas 
pessoas, nas comemorações festivas de Nova Odessa, bem como em finais de semana, 
visto que naquela época a Banda era muito prestigiada por todos. 

Foi proprietário de alguns estabelecimentos comerciais em Nova Odessa, o que lhe 
proporcionou um convívio diuturno com a população, ou seja, teve um açougue na Avenida 
Dr. Carlos Botelho (açougue do Gino); proprietário uma Olaria no atual Bairro Triunfo e, 
finalmente proprietário de um bar na Rua Aristeu Valente (hoje Lojão). 

Pontos comerciais e locais centrais, o que deu ao Sr. Higino muita popularidade, 
sendo considerado um exemplo de amigo, cidadão por muitas pessoas que com ele 
conviveram. 
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Pai dedicado, amoroso que deu o bom exemplo aos três filhos que deixou: Clarisse 
Bassora de Paula, Maria Inês Bassora Camilotti e Pedro Bassora. 

No dia 02 de novembro de 1972, para tristeza de todos que conheciam o senhor 
Higino Bassora, ocorreu o seu falecimento, aos 62 anos de idade, sendo sepultado no 
Cemitério Municipal de Nova Odessa. 

Desta forma, propomos uma justa homenagem, para perpetuar a memória deste 
exemplo de cidadão, contando com a aprovação dos nobres Vereadores desta Câmara 
Municipal, bem como com a aprovação da Comissão Especial, do Poder Executivo, para que 
este Projeto de Lei possa, ao final, dar à Rua 09 (Nove), do Loteamento denominado Parque 
Residencial Klavin, o nome de HIGINO BASSORA”. 

Ante ao exposto, esperamos contar com o imprescindível apoio dos nobres pares na 
aprovação da presente proposição. 

Nova Odessa, 24 de novembro de 2014. 
AVELINO XAVIER ALVES 

CARLA F. DE LUCENA   CELSO G. DOS R. APRÍGIO  CLÁUDIO J. SCHOODER 
ANTONIO A. TEIXEIRA    JOSÉ PEREIRA    SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

VAGNER BARILON                      VLADIMIR A. DA FONSECA 
 

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

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2014 
“Concede o título de Cidadão Novaodessense ao senhor Osmar Azol Fernandes”.  
Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadão Novaodessense” ao senhor Osmar Azol 

Fernandes, 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, 24 de novembro de 2014. 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
ANTONIO A. TEIXEIRA     AVELINO X. ALVES   CARLA F. DE LUCENA      

 CLÁUDIO J. SCHOODER   CELSO G. DOS R. APRÍGIO    JOSÉ PEREIRA 
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS     VAGNER BARILON 

 
JUSTIFICATIVA 

Submetemos à elevada apreciação dos nobres pares o presente projeto de decreto 
legislativo que tem por objetivo conceder o título de Cidadão Novaodessense ao senhor 
Osmar Azol Fernandes. 

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. 

Filho de Jacob Azol Fernandes e Inês Cucolo Fernandes, o homenageado nasceu em 
29 de maio de 1963, em Fernandópolis, neste Estado. 

É casado com a técnica de contabilidade Elisangela Patrícia de Oliveira, com quem 
tem três filhos: Bárbara, Heloísa e Osmar Júnior.  

Frequentou o primeiro grau na cidade de Sud Mennucci e o ensino médio em Urânia.  
Possui três graduações: Curso de Ciências Biológicas (pela Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Jales, turma de 1991); Curso de Química (pela Fundação Educacional 
de Votuporanga, turma 1994) e Pedagogia (pela Universidade Nova Iguaçu, turma de 
2000).  É Técnico Farmacêutico pela Fundação Educacional de Penapólis, turma 1993. 

Frequentou diversos cursos de atualização e capacitação dentro de sua área de 
atuação, além de seminários, congressos, jornadas de estudos e outros. 

É pós-graduado em Metodologia e Didática do Ensino Superior (pela Fundação 
Educacional de Jales); em Ciências (pela UNIMEP de Piracicaba), em Gestão Escolar (pela 
Unicamp) e em Biologia (pela USP). 

Atuou como Responsável Técnico Farmacêutico da Empresa Azol e Pinheiro, no 
período compreendido entre 1982 a 1998, em Urânia. 
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Foi Presidente da Associação Comercial e Industrial de Urânia, de 1992 a 1998. 
Também atuou como Responsável Técnico Farmacêutico, no período compreendido 

entre 2000 a 2008, na Empresa Soprani, em Americana. 
Foi Assessor Legislativo na Câmara Municipal de Nova Odessa no período 

compreendido entre 2009 a 2012.  
Atuou como Diretor da Vigilância em Saúde de Nova Odessa, na Prefeitura Municipal 

de Nova Odessa em 2013. Em um ano de muito trabalho, o congratulado obteve grandes 
conquistas para a comunidade novaodessense, razão pela qual recebeu a Moção de 
Aplausos n. 37/2014, aprovada por esta Casa Legislativa. Além das suas inequívocas 
qualidades profissionais, a proposição ressalta que o homenageado é um ser humano 
excepcional e extremamente querido por todos nesta Câmara Municipal. 

Atua como professor da Rede Pública Estadual desde 1989. Efetivado por concurso 
público em 2002, o homenageado é professor de Biologia na Escola Estadual Professora 
Dorti Zambello Calil, onde exerceu o cargo de Vice-Diretor (de 2003 a 2008). 

Foi Tesoureiro e Presidente pela segunda gestão da ASPAM (Associação de 
Pedestrianismo de Americana). 

Foi membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, do CMDCA (Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente) e do Conselho Municipal de Saúde e Conselho 
Municipal de Habitação. 

É representante dos Professores da Escola Dorti junto a Apeoesp (Sindicato dos 
Professores), onde exerce o cargo de Conselheiro (triênio 2013 a 2015). 

É o atual Secretário do PSDB de Nova Odessa, filiado desde 2000. Foi eleito 
Conselheiro Tutelar em 2006, com 264 votos. 

É secretário e sócio fundador da SENO (Sociedade dos Escritores de Nova Odessa). 
É sócio fundador da ARNO - Associação dos Rotarianos de Nova Odessa. Ingressou no 

Rotary no dia 1º de abril de 2004, tendo ocupado o cargo de presidente em 2006/2007 e 
em 2014/2015. Foi Secretário em 2005/2006 e em 2013/2014. Foi Presidente das seguintes 
comissões: de Imagem Pública, Projetos Humanitários e Administração de Clube e 
Tesoureiro nos anos 2007/2008 e 2008/2009. 

É detentor do Título Paul Harris com duas safiras e do Título o Companheiro 1000% 
(nos anos de 2012, 2013 e 2014). 

Foi condecorado com Título Monteiro Lobato pela SENO (Sociedade dos Escritores de 
Nova Odessa). 

Seu hobby preferido é a corrida de rua, tendo participado de mais de trezentas provas 
oficiais, sendo 12 corridas de São Silvestre. 

Seus dados biográficos – anexos - revelam suas inequívocas qualidades que, por si só, 
demonstram a oportunidade da homenagem. 

Certos de que se trata de uma justa homenagem, contamos com o imprescindível 
apoio dos nobres pares na aprovação da presente proposição. 

Nova Odessa, 24 de novembro de 2014. 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

ANTONIO A. TEIXEIRA     AVELINO X. ALVES   CARLA F. DE LUCENA      
 CLÁUDIO J. SCHOODER   CELSO G. DOS R. APRÍGIO    JOSÉ PEREIRA 

SEBASTIÃO G. DOS SANTOS     VAGNER BARILON 


