BOLETIM N. 06/2013
SEGUNDA-FEIRA – 18:00 HORAS
PAUTA DE PROPOSIÇÕES PARA A

SEXTA
SESSÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA
NO DIA 11 DE MARÇO DE 2013
DO PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA

VAGNER BARILON
Presidente

CARLA FURINI DE LUCENA

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

1ª Secretária

2º Secretário
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Obs. Conforme determina o Artigo 149 do Regimento
Interno a Mesa Diretora deliberou pela inversão da ordem dos
trabalhos da Sessão Ordinária a ser realizada no dia 11 de
março de 2013, obedecendo a seguinte ordem: 1ª parte Pequeno Expediente – Ordem do Dia e Explicação Pessoal. 2ª
parte – Requerimentos, Moções e Uso da Tribuna Livre.

EXPEDIENTE
FASE INFORMATIVA
PAUTA DE
INFORMAÇÕES, INDICAÇÕES E
MOÇÕES DE PESAR
SESSÃO ORDINÁRIA DE

11 DE MARÇO DE 2013
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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES”
PROPOSITURAS PROTOCOLADAS NA SECRETARIA DESTA CASA E DISTRIBUÍDAS ÀS
COMISSÕES PERMANENTES PARA ANÁLISE.
PROJETO DE LEI N. 19/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, QUE
ALTERA DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI N. 2.190, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 03/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, QUE QUE INSTITUI O PROJETO CÂMARA MELHOR IDADE.

Recebemos os ofícios n. 108, 144, 145, 159 e 165/2013, informando sobre
repasses feitos ao Município de Nova Odessa através de convênio com o Ministério das
Cidades.
As Indicações e as moções de pesar apresentadas nesta sessão serão
encaminhadas aos respectivos destinatários.

Toda correspondência lida nesta fase do expediente encontra-se à disposição dos
senhores vereadores para consulta na secretaria desta Casa.

PAUTA DE INDICAÇÕES
N. 127/2013 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
Solicita a manutenção das ruas e estradas dos bairros Chácara Recreio Represa,
Acapulco e Las Palmas.

N. 128/2013 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
Indico ao Poder Executivo, a necessidade de limpeza no acostamento da Estrada
Municipal Rodolfo Kivitz.

N. 129/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA
Solicita o recapeamento da Rua Heitor Cibin.

N. 130/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Solicita a instalação de uma lombada na Rua Curió, na altura do número 189, no
Residencial 23 de Maio.

N. 131/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Solicita ao Prefeito Municipal a mudança de local do bebedouro de água e a
implantação de mais uma unidade no Hospital e Maternidade Dr. Acílio Carreon Garcia.

N. 132/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Solicita a limpeza da área pública situada na Rua Niterói, próximo do n. 204, no jardim
São Jorge.
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N. 133/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Solicita a implantação de placas com a denominação (ou números) das ruas e placas
de identificação dos bairros ou loteamentos de chácaras.

N. 134/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Solicita a limpeza do campo de areia na Rua Olívio Belinate, no Parque Residencial
Klavin.

N. 135/2013 - Autor: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
Solicita a implantação de um parquinho (playground) na EMEFEI Profª. Augustina
Adamson Paiva, no Jardim São Francisco.

PAUTA DE MOÇÕES DE PESAR
N. 64/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA
Voto de pesar pelo falecimento do Senhor FRANCISCO XAVIER CABRAL.

N. 65/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA
Voto de pesar pelo falecimento do Senhor MAURO PEREIRA.

N. 66/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA
Voto de pesar pelo falecimento do Senhor MAURO FRANCISCO DOS SANTOS.

N. 69/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora MARTA GUNTMAN PETERLEVITZ.

N. 70/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora HELENA PINTO MASOQUETO.
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EXPEDIENTE
FASE DELIBERATIVA
ATA DA QUINTA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA 04 DE MARÇO DE 2013
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PLENÁRIA
NA SEXTA
SESSÃO ORDINÁRIA A SER
REALIZADA NO DIA

11 DE MARÇO DE 2013
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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA,
REALIZADA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2013.
Aos 04 (quatro) dias do mês de março do ano de 2013 (dois mil e treze), presentes os
seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI
DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ
PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA
FONSECA, realizou a Câmara Municipal sua quinta sessão ordinária do primeiro ano
legislativo, da décima terceira legislatura do ano 2013. Às 18 (dezoito) horas e 10 (dez)
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: INDICAÇÕES: Da vereadora CARLA FURINI DE
LUCENA, INDICAÇÃO N. 107/2013 que solicita a manutenção dos campos de bocha do
município. Do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, INDICAÇÃO N. 108/2013 que
indico ao Poder Executivo a necessidade de colocação de lombada na Rua tamboril,
próximo ao açougue Lovati. Do vereador JOSÉ PEREIRA, INDICAÇÃO N. 109/2013 que
solicita a realização de estudos voltados a ampliação do serviço de transporte coletivo
de passageiros no Jardim Marajoara. INDICAÇÃO N. 110/2013 que solicita a implantação
de passeio público nos pontos que especifica, situados na entrada do Jardim Marajoara.
INDICAÇÃO N. 126/2013 que solicita a implantação de uma Academia da Melhor Idade
na Praça João Mezavila. Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, INDICAÇÃO N.
111/2013 que solicita a implantação de uma lombada na Rua Teodoro Klavin, próximo
do nº. 560, no bairro Residencial Klavin. INDICAÇÃO N. 112/2013 que solicita ao Poder
Executivo a realização de estudos voltados a implantação de cobertura na entrada do
Pronto-Socorro e na entrada da sala de exames do Hospital Municipal. INDICAÇÃO N.
113/2013 que solicita a implantação de tampa na galeria pluvial situada na Avenida
Carlos Botelho, próxima do nº. 686, bem como a limpeza da boca de lobo existente no
local. INDICAÇÃO N. 114/2013 que solicita o recapeamento da malha asfáltica das ruas
do Parque Residencial Klavin. INDICAÇÃO N. 115/2013 que solicita a limpeza do passeio
público da Avenida Brasil, nas proximidades do Jardim Botânico. Do vereador VAGNER
BARILON, INDICAÇÃO N. 116/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de
retirada de entulho depositado na Rua Abraão Delega, de frente ao nº 42, na Vila
Azenha. INDICAÇÃO N. 117/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de
sinalização de solo, na Rua Abraão Delega, na Vila Azenha. INDICAÇÃO N. 118/2013 que
indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, faça a recuperação
da malha asfáltica da Rua Bento Toledo Rodovalo, entre as Ruas João Bordon e João
Thienne, na Vila Azenha. INDICAÇÃO N. 119/2013 que indica ao Prefeito Municipal que,
através dos setores competentes, faça a recuperação da malha asfáltica da Rua
Jerônymo Catâneo, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. INDICAÇÃO N. 120/2013 que
indicaao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, faça a recuperação
da malha asfáltica da Rua José Porfírio dos Santos entre as Ruas Maximiliano Dalmédico
e Cezarina C. Bordon, no Jardim Santa Luiza I. INDICAÇÃO N. 121/2013 que indica ao
Poder Executivo à necessidade de construção de uma "canaleta" para escoamento de
água e aplicação de mata-mato na Rua Cezarina Constâncio Bordon, esquina com a Rua
Arlindo Casassa no Jardim Santa Luiza I. INDICAÇÃO N. 122/2013 que indica ao Poder
Executivo a necessidade de recuperação da malha asfáltica da Rua Rosalina Whitehead
Barufaldi, no Residencial Mathilde Berzin. INDICAÇÃO N. 123/2013 que indica ao Prefeito
Municipal que, através dos setores competentes, realize a retirada dos galhos e podas
de árvores localizados na Av. Marginal em frente ao n. 88, no Jardim Marajoara.
INDICAÇÃO N. 124/2013 que solicita a supressão de um toco de árvore na Rua Sebastião
Cardoso, de frente ao nº14, no Residencial Triunfo. INDICAÇÃO N. 125/2013 que indica
ao Poder Executivo a recuperação da malha asfáltica da Rua Manoel Antonio Vilela,
entre as Ruas Rosalina Whitehead Barufaldi e Georgina de Toledo Martins Residencial
Matilde Berzin. MOÇÕES DE PESAR: Do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA,
MOÇÃO N. 56/2013 voto de pesar pelo falecimento da senhorita Flavia Aparecida de
Assis Lesbão. Do vereador VAGNER BARILON, MOÇÃO N. 62/2013 voto de pesar de pesar
pelo falecimento da Senhora Delfina Agudo Vieira (faixa 01). ATA DA QUARTA SESSÃO
ORDINÁRIA é colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo
APROVADA por unanimidade (faixa 02). Em seguida o presidente anuncia a ORDEM DO
DIA – 01 – SOBRESTANDO - VETO TOTAL AO AUTÓGRAFO Nº. 114/2012, DE 11 DE
DEZEMBRO DE 2012, QUE "REVOGA A LEI COMPLEMENTAR N. 20, DE 16 DE DEZEMBRO
DE 2008, QUE RESTRINGE A APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS OU PARCELAMENTOS
DO SOLO URBANO, CONFORME DISPÕE O INCISO VII, DO ART. 151 DA LEI ORGÂNICA", DE
AUTORIA DO VEREADOR ÂNGELO ROBERTO RÉSTIO. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por sete (07) votos favoráveis
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(ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO
GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) e um (01) contrário (JOSÉ PEREIRA) (faixa 03). 02 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2012 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO
JOSÉ SCHOODER, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO NOVAODESSENSE AO SENHOR
ESMERALDO GARCIA. O vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita vista da proposição,
sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 04). 03 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N. 40/2012 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO DR. CARLOS JOSÉ DE ARRUDA BOTELHO AO SENHOR
JOSÉ FRANCISCO BASSORA. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido
(faixa 05). 04 – PROJETO DE LEI N. 121/2012 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, QUE DÁ DENOMINAÇÃO DE “VERA LUZIA SAMARTIN LORENZI” À PRAÇA
LOCALIZADA NA AVENIDA BRASIL NA ALTURA DO NÚMERO 2000. O vereador CLÁUDIO
JOSÉ SCHOODER solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro
pedido (faixa 06). 05 – PROJETO DE LEI N. 08/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR VLADIMIR
ANTONIO DA FONSECA, QUE DISPÕE SOBRE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TERRENOS,
CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em
discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita vista da proposição, sendo
atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 07). Na sequência, os vereadores
ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 08), VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA (faixa 09),
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS (faixa 10), JOSÉ PEREIRA (faixa 11) e VAGNER BARILON
(faixa 12) utilizam a Tribuna Livre para Explicação Pessoal. O presidente anuncia o
intervalo de quinze minutos previsto no artigo 146 do Regimento Interno. O vereador
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER propõe que o mesmo seja reduzido para cinco minutos. O
vereador JOSÉ PEREIRA se manifesta. A sessão é suspensa por cinco minutos. Reaberta
a sessão, o presidente realiza a leitura dos artigos 272 e 146 do Regimento Interno,
esclarecendo a questão de ordem suscitada pelo vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e
anuncia o intervalo regimental de quinze minutos (faixa 13). Reiniciada a sessão, o
presidente anuncia a PAUTA DE REQUERIMENTOS E MOÇÕES: REQUERIMENTO N. 29/2013
de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do
Prefeito Municipal sobre a possibilidade de ampliação do horário de atendimento do
PROCON. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 14). REQUERIMENTO N. 69/2013 de autoria do
vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de implantação de uma Academia de Melhor Idade no Jardim Santa Rita
I. O vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA solicita vista da proposição. Por se tratar
do segundo pedido, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 15).
REQUERIMENTO N. 70/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de implantação de uma
Academia de Melhor Idade no Jardim São Francisco. É colocado em discussão, o
vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA solicita vista da proposição. Por se tratar do
segundo pedido, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 16).
REQUERIMENTO N. 71/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de implantação de uma
Academia de Melhor Idade nas dependências da Associação dos Servidores Municipais
de Nova Odessa. É colocado em discussão, o vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
solicita vista da proposição. Por se tratar do segundo pedido, o mesmo é submetido ao
Plenário, sendo aprovado (faixa 17). REQUERIMENTO N. 72/2013 de autoria do vereador
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
existência de projeto destinado à implantação de centro de capacitação para
professores. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
solicita vista da proposição. Por se tratar do segundo pedido, o mesmo é submetido ao
Plenário, sendo aprovado (faixa 18). REQUERIMENTO N. 73/2013 de autoria do vereador
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
existência de projeto destinado à revitalização da praça do Jardim São Jorge, com a
implantação de Academia de Melhor Idade. É colocado em discussão, o vereador
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA solicita vista da proposição. Por se tratar do segundo
pedido, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 19). REQUERIMENTO
N. 74/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita informações
do Prefeito Municipal sobre a existência de projeto voltado à implantação de um canil
municipal. É colocado em discussão, o vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
solicita vista da proposição. Por se tratar do segundo pedido, o mesmo é submetido ao
Plenário, sendo aprovado (faixa 20). REQUERIMENTO N. 76/2013 de autoria do vereador
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre as
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medidas que serão adotadas com relação à ponte que liga o Jardim Flórida ao Jardim
Nossa Senhora de Fátima (ponte da antiga Feltrin). É colocado em discussão, o vereador
VAGNER BARILON solicita vista da proposição. Por se tratar do segundo pedido, o
mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 21). REQUERIMENTO N. 77/2013
de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a existência de estudo voltado à implantação de uma Unidade Básica
de Saúde na região formada pelos bairros Residencial Triunfo, Nossa Senhora de
Fátima, Santa Luiza I e II e Terra Nova. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO
JOSÉ SCHOODER discursa. A vereadora CARLA FURINI DE LUCENA solicita vista da
proposição. Por se tratar do segundo pedido, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo
aprovado (faixa 22). REQUERIMENTO N. 92/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, que convoca o diretor-presidente da Coden, sr. Ricardo Ôngaro, o
responsável pelo Setor Jurídico da Coden e os servidores Arlindo Donato dos Santos e
Erik Ortolano da Silva, para prestar informações sobre a Estação de Tratamento de
Esgoto. É colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ
PEREIRA e VAGNER BARILON discursam. O vereador JOSÉ PEREIRA solicita vista da
proposição. Por se tratar do segundo pedido, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo
aprovado (faixa 23). REQUERIMENTO N. 131/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES
DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a realização da
Cavalgada no município de Nova Odessa. O vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita
vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 24).
REQUERIMENTO N. 132/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO,
que solicita informações do Chefe do Executivo sobre a existência de projeto voltado à
reforma do Velório Municipal e construção de novas salas. É colocado em discussão, os
vereadores CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,
ANTONIO ALVES TEIXEIRA e SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS discursam. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 25). REQUERIMENTO N. 133/2013 de
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do
Prefeito Municipal sobre a realização da Festa do peão no município de Nova Odessa. O
vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita vista da proposição, sendo atendido por se
tratar do primeiro pedido (faixa 26). REQUERIMENTO N. 134/2013 de autoria do vereador
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita informações do Chefe do Executivo, sobre a
possibilidade de implantação de um campo de areia no Jardim Eneides semelhante ao
existente no Residencial Klavin. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES
DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro
pedido (faixa 27). REQUERIMENTO N. 135/2013 de autoria da vereadora CARLA FURINI
DE LUCENA, que solicita informações da empresa Hanel Participações e Negócios Ltda.
sobre a destinação que será dada a área que abrigava o antigo centro comunitário do
Triunfo (imóvel pertencente à COHAB - Bandeirantes). É colocado em discussão, os
vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CARLA
FURINI DE LUCENA e VAGNER BARILON discursam. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 28). REQUERIMENTO N. 136/2013 de autoria da
vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que solicita informações do Prefeito Municipal,
sobre a existência de estudo voltado à implantação do serviço de entrega domiciliar de
medicamentos à população de baixa renda. É colocado em discussão, os vereadores
ANTONIO ALVES TEIXEIRA e JOSÉ PEREIRA discursam. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 29). REQUERIMENTO N. 137/2013 de autoria do
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita informações do Chefe do Executivo,
sobre o Bosque Manoel Jorge. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES
TEIXEIRA e VAGNER BARILON discursam. O vereador VAGNER BARILON solicita vista da
proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 30). REQUERIMENTO
N. 138/2013 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, que solicita
informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de estudos para implantação de
''Balão'' para acesso na entrada do Jardim Capuava pelas razões que especifica. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 31). REQUERIMENTO N. 139/2013 de autoria do vereador JOSÉ
PEREIRA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo
voltado a permuta de área com a empresa CONES - Cooperativa Nova Esperança. É
colocado em discussão, o vereador JOSÉ PEREIRA discursa. É colocado em votação,
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 32). REQUERIMENTO N. 140/2013 de autoria
do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita informações do Prefeito Municipal e
da empresa Telefônica (Vivo) sobre problemas na rede de telefonia (fiação e número de
reclamações). O presidente procede a leitura da proposição e se manifesta sobre o
assunto. O requerimento é colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES
TEIXEIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, AVELINO XAVIER ALVES e JOSÉ PEREIRA
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discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 33).
REQUERIMENTO N. 141/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a contratação de novos agentes de
trânsito. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita
vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 34).
REQUERIMENTO N. 142/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que
solicita do Prefeito Municipal, informações sobre programas de construção de moradias
populares no Município. É colocado em discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES
solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 35).
REQUERIMENTO N. 143/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que
solicita informações do Prefeito Municipal relacionadas ao funcionamento das creches
no segundo semestre. É colocado em discussão, a vereadora CARLA FURINI DE LUCENA
solicita vista da proposição, sendo atendida por se tratar do primeiro pedido (faixa 36).
REQUERIMENTO N. 144/2013 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA,
que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de estudos para
implantação de faixas de pedestres, demarcação nas guias e colocação de placas
sinalizadoras de trânsito nas vias que específica pelas razões que especifica. É colocado
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 37). REQUERIMENTO N. 145/2013 de autoria do vereador JOSÉ
PEREIRA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a Casa da Agricultura. É
colocado em discussão, os vereadores JOSÉ PEREIRA e VAGNER BARILON discursam. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 38). REQUERIMENTO N.
146/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita informações do
Prefeito Municipal sobre a possibilidade de ampliação do horário de funcionamento da
creche situada no Jardim São Jorge (das 15h para as 17h). É colocado em discussão, a
vereador CARLA FURINI DE LUCENA discursa e solicita vista da proposição, sendo
atendida por se tratar do primeiro pedido (faixa 39). REQUERIMENTO N. 147/2013 de
autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a destinação que será conferida ao imóvel situado no final da Rua
Vitório Crispim, no Jardim São Manoel (imóvel doado à Igreja Católica). É colocado em
discussão, o vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA solicita vista da proposição,
sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 40). REQUERIMENTO N. 148/2013
de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre o abono de ausência do servidor decorrente de acompanhamento de
filhos e pessoas idosas (pais e avós) a consultas médicas, mediante a apresentação de
atestado. É colocado em discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES solicita vista da
proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 41). REQUERIMENTO
N. 149/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita informações
do Chefe do Executivo sobre a utilização de servidores de diversos setores da Prefeitura
Municipal para atuar nas campanhas de combate à Dengue. É colocado em discussão, o
vereador JOSÉ PEREIRA solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do
primeiro pedido (faixa 42). REQUERIMENTO N. 150/2013 de autoria do vereador
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a
realização da prevenção do câncer da próstata. É colocado em discussão, os vereadores
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, JOSÉ PEREIRA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO,
VAGNER BARILON, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA e AVELINO XAVIER ALVES
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 43).
REQUERIMENTO N. 151/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS,
que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo para a
instalação de porta de emergência nas escolas municipais. É colocado em discussão, o
vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO
por unanimidade (faixa 44). REQUERIMENTO N. 152/2013 de autoria do vereador
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
substituição da passarela que une os bairros 23 de Maio e São Manoel. É colocado em
discussão, o vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursa. A sessão é suspensa
para verificação acerca das proposições existentes sobre a mesma matéria. Reaberta a
sessão, o requerimento é colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade
(faixa 45). REQUERIMENTO N. 153/2013 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, que
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado a criação
de serviço funerário municipal para atender às famílias carentes. É colocado em
discussão, o vereador JOSÉ PEREIRA solicita a leitura da proposição, sendo atendido. Os
vereadores JOSÉ PEREIRA e VAGNER BARILON discursam. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 46). REQUERIMENTO N. 154/2013 de autoria do
vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, que solicita informações do Prefeito
Municipal, sobre a implantação de Praça para lazer e recreação entre os Bairros
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Jequitibás e Santa Rita II. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 47). VOTAÇÃO EM BLOCO – O
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS solicita que o remanescente da pauta seja
votado em bloco. O pedido é submetido ao Plenário, sendo aprovado. O vereador
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita vista da Moção n. 61/2013. O vereador ANTONIO
ALVES TEIXEIRA solicita destaque do Requerimento n. 158/2013. As proposições a
seguir especificadas são votadas em bloco e aprovadas: REQUERIMENTO N. 155/2013 de
autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a existência de estudo voltado à implantação de uma ponte nas ruas
Gôiania, Belo Horizonte e Azil Martins. REQUERIMENTO N. 156/2013 de autoria do
vereador AVELINO XAVIER ALVES, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
existência de estudo voltado a ampliação de passeio público da Rua Ilda Bagne da Silva,
pelas razões que especifica. REQUERIMENTO N. 157/2013 de autoria do vereador
AVELINO XAVIER ALVES, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
possibilidade de implantação de uma passarela ligando a Avenida João Pessoa e a Rua
Ilda Bagne da Silva, pelas razões que especifica. REQUERIMENTO N. 159/2013 de autoria
da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a possibilidade de implantação de uma praça na área pública situada entre as
ruas Jerônymo Cataneo e Basílio Germano, no Residencial Triunfo. REQUERIMENTO N.
160/2013 de autoria do vereador VAGNER BARILON, que solicita informações ao Poder
Executivo acerca da possibilidade de instalar um bloqueador que impeça o tráfego de
motocicletas e automóveis na ponte que liga os bairros Jd. Nossa Senhora de Fátima ao
Jd. Flórida ("ponte da Feltrin"). MOÇÃO N. 52/2013 de autoria da vereadora CARLA
FURINI DE LUCENA, congratulações com o Padre Alcindo Martins Milena, pelo belíssimo
trabalho realizado em Nova Odessa. MOÇÃO N. 53/2013 de autoria do vereador JOSÉ
PEREIRA, congratulações com o kartista novaodessense Marcel Fantim, em razão da
vitória obtida na Primeira Etapa do Campeonato do Kartódromo Nacional de Nova
Odessa. MOÇÃO N. 54/2013 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, congratulações com o
governador de São Paulo e com o prefeito do Rio de Janeiro, pelas ações com os
usuários de crack. MOÇÃO N. 57/2013 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA,
congratulações com o jornal "O Liberal" e com o jornalista Renato Piovesan, em face da
cobertura jornalística conferida ao caso Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, do
Ministério do Trabalho, que foi implantado neste município em 2010. MOÇÃO N. 58/2013
de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, congratulações com a procuradora federal Drª.
Heloisa Maria Fontes Barreto, em face do trabalho investigativo relacionado ao inquérito
aberto para apurar as irregularidades existentes no programa Projovem Trabalhador Juventude Cidadã, do Ministério do Trabalho, implantado neste município em 2010.
MOÇÃO N. 59/2013 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, aplausos
ao Departamento de Zoonoses pelas razões que especifica. MOÇÃO N. 60/2013 de
autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, aplausos ao Franco Julio Felippe
pelas razões que especifica (faixa 48). DESTAQUE – REQUERIMENTO N. 158/2013 de
autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a possibilidade de implantação de uma passarela sobre a linha férrea
nas ruas Goiânia, Belo Horizonte e Azil Martins, ligando o Jardim São Jorge ao Jardim
Santa Rosa. É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 49). Na sequência, os
vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 50), VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA (faixa
51), JOSÉ PEREIRA (faixa 52) e VAGNER BARILON (faixa 53) utilizam a Tribuna Livre.
Após, o presidente informa que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 11 de
março de 2013. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a sessão (faixa 54).
Para constar, lavrou-se a presente ata.
------------------------------------ / ------------------------------------ /-----------------------------------1ª Secretária
Presidente
2º Secretário
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ORDEM DO DIA

PAUTA DE PROPOSIÇÕES
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA
SESSÃO ORDINÁRIA DE

11 DE MARÇO DE 2013
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ORDEM DO DIA
PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 11 DE MARÇO DE 2013.
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO
01 – PROJETO DE LEI N. 04/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR ADRIANO LUCAS
ALVES, QUE DÁ DENOMINAÇÃO DE "EMÍLIA VALENTE KERPER" À AVENIDA
PROJETADA QUATRO (04) DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL FECHADO JARDIM DONA
ESTHER.
QUORUM DE VOTAÇÃO: Quatro quintos - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal

Art. 1º. Fica denominada “Emilia Valente Kerper” a Avenida Projetada Quatro (04)
do Loteamento Industrial Fechado Jardim Dona Esther.
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, 04 de fevereiro de 2013.
ADRIANO LUCAS ALVES
CARLA F. DE LUCENA
CELSO G. DOS R. APRÍGIO VAGNER BARILON
VLADIMIR A. DA FONSECA
JOSÉ PEREIRA
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
ANTONIO ALVES TEIXEIRA

P A R E C E R E S:
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Adriano Lucas Alves e
outros que dá denominação de “Emilia Valente Kerper” à Avenida Projetada Quatro (04)
do Loteamento Industrial Fechado Jardim Dona Esther.
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 documentos previstos
na Lei n.2.380/2010, a saber:
a)
completa biografia do homenageada (fl.05/06);
b)
documento que comprove que o homenageado é pessoa falecida ou que
tenha mais de sessenta (60) anos de idade (fl.07/09);
c)
certidão fornecida pela Prefeitura Municipal que noticie que o logradouro
não possui outra denominação (fl.17).
Ressalte-se que a matéria tratada no projeto em comento se coaduna com o art.
15 da Lei Orgânica do Município, verbis:
“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 alteração desta, relativamente aos próprios, vias
e logradouros públicos”.
2. CONCLUSÕES DO RELATOR
Em decorrência das razões apresentadas na exposição da matéria (item 1), nada
tenho a opor no que tange ao aspecto legal e constitucional, motivo pelo qual opino
favoravelmente à tramitação da presente proposição.
Nova Odessa, 14 de fevereiro de 2013.
CARLA F. DE LUCENA
JOSÉ PEREIRA
ANTONIO A. TEIXEIRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Trata-se de projeto de lei de autoria do Vereador Adriano Lucas Alves, subscrito
por todos os demais pares que dá denominação de “Emília Valente Kerper”, à Avenida
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Projetada Quatro (04) do Loteamento Industrial Fechado Jardim Dona Esther.
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a
relatoria do parecer.
A via pública que se pretende denominar, conforme Setor de Cadastro Imobiliário
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa não possui denominação, constando apenas
como Avenida Projetada Quatro (04), do Industrial Jardim Dona Esther.
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotação
orçamentária própria, suplementadas, se necessário.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 18 de fevereiro de 2013.
VLADIMIR A. DA FONSECA
ADRIANO L. ALVES
CLÁUDIO J. SCHOODER

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Trata-se de projeto de lei de autoria do Vereador Adriano Lucas Alves, subscrito
por todos os demais pares que dá denominação de “Emília Valente Kerper”, à Avenida
Projetada Quatro (04) do Loteamento Industrial Fechado Jardim Dona Esther.
Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo, avoco a relatoria do parecer.
O escopo deste Projeto de Lei é homenagear e perpetuar a memória da senhora
Emilia Valente Kerper, carinhosamente chamada de dona Emilinha, em face dos
relevantes serviços que prestou ao Município.
A homenageada nasceu em 18 de agosto de 1920, nesta cidade de Nova Odessa,
era irmã do ex-combatente da Revolução Constitucionalista, Aristeu Valente.
Casou-se com o senhor Ary Kerper, com quem teve dois filhos.
Desde 1955, a homenageada trabalhou como cabeleireira tendo encerrado suas
atividades de cabeleireira em 1980, após vinte e cinco anos de trabalho.
A partir daí passou a se dedicar às atividades sociais, era membro da Rede
Feminina de Combate ao Câncer, participou ativamente da Comunidade Católica Matriz
de Nossa Senhora das Dores.
Após muita luta, seu marido foi reconhecido como ex-combatente da 2ª Guerra
Mundial e depois de três anos veio a óbito.
Faleceu em 11 de agosto de 2011, aos 91 anos, deixando muitas saudades aos
seus familiares e amigos.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 01 de março de 2013.
AVELINO X. ALVES
VLADIMIR A. DA FONSECA
ANTONIO A. TEIXEIRA

02 – PROJETO DE LEI N. 05/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR ADRIANO LUCAS
ALVES, QUE DÁ A DENOMINAÇÃO DE "JOSÉ ROQUE DA SILVA" À AVENIDA
PROJETADA TRÊS (03) DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL FECHADO JARDIM DONA
ESTHER.
QUORUM DE VOTAÇÃO: Quatro quintos - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal

Art. 1º. Fica denominada “José Roque da Silva” a Avenida Projetada Três (03) do
Loteamento Industrial Fechado Jardim Dona Esther.
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, 04 de fevereiro de 2013.
ADRIANO LUCAS ALVES
CARLA F. DE LUCENA
CELSO G. DOS R. APRÍGIO
VAGNER BARILON
VLADIMIR A. DA FONSECA
JOSÉ PEREIRA
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS
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CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

ANTONIO ALVES TEIXEIRA

P A R E C E R E S:
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Adriano Lucas Alves e
outros que dá denominação de “Reynaldo Masson” à Rua Projetada Dezoito (18) do
loteamento denominado Jardim Campos Verdes.
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 documentos previstos
na Lei n.2.380/2010, a saber:
a) completa biografia do homenageado (fl.05);
b) documento que comprove que o homenageado é pessoa falecida ou que tenha
mais de sessenta (60) anos de idade (fl. 06/07);
c) certidão fornecida pela Prefeitura Municipal que noticie que o logradouro não
possui outra denominação (fl.04).
Ressalte-se que a matéria tratada no projeto em comento se coaduna com o art.
15 da Lei Orgânica do Município, verbis:
“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 alteração desta, relativamente aos próprios, vias
e logradouros públicos”.
2. CONCLUSÕES DO RELATOR
Em decorrência das razões apresentadas na exposição da matéria (item 1), nada
tenho a opor no que tange ao aspecto legal e constitucional, motivo pelo qual opino
favoravelmente à tramitação da presente proposição.
Nova Odessa, 14 de fevereiro de 2013.
CARLA F. DE LUCENA
JOSÉ PEREIRA
ANTONIO A. TEIXEIRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Trata-se de projeto de lei de autoria do Vereador Adriano Lucas Alves, subscrito
por todos os demais pares que dá denominação de “José Roque da Silva”, à Avenida
Projetada Três (03) do Loteamento Industrial Fechado Jardim Dona Esther.
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a
relatoria do parecer.
A via pública que se pretende denominar, conforme Setor de Cadastro Imobiliário
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa não possui denominação, constando apenas
como Avenida Projetada Três (03), do Industrial Jardim Dona Esther.
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotação
orçamentária própria, suplementadas, se necessário.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 18 de fevereiro de 2013.
VLADIMIR A. DA FONSECA
ADRIANO L. ALVES
CLÁUDIO J. SCHOODER

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Trata-se de projeto de lei de autoria do Vereador Adriano Lucas Alves, subscrito
por todos os demais pares que dá denominação de “José Roque da Silva”, à Avenida
Projetada Três (03) do Loteamento Industrial Fechado Jardim Dona Esther
Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo, avoco a relatoria do parecer.
O escopo deste Projeto de Lei é homenagear e perpetuar a memória do senhor
José Roque da Silva, em face dos relevantes serviços que prestou ao Município.
O homenageado nasceu em 15 de março de 1953, na cidade mineira de Capitólio.
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Veio para Campinas à procura de emprego, onde conheceu a senhora Aparecida
Zambelle da Silva, com quem se casou e em seguida mudaram-se para Nova Odessa,
aqui tiveram três filhos.
Trabalhou em diversas empresas fora da cidade e aqui no município.
Pai dedicado, homem alegre e humilde, dedicou sua vida aos filhos e netos, que
eram seu orgulho.
Faleceu em 11 de agosto de 2011, aos 91 anos, deixando muitas saudades aos
seus familiares e amigos.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 01 de março de 2013.
AVELINO X. ALVES
VLADIMIR A. DA FONSECA
ANTONIO A. TEIXEIRA

03 – PROJETO DE LEI N. 06/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR ADRIANO LUCAS
ALVES, QUE DÁ A DENOMINAÇÃO DE "REYNALDO MASSON" À RUA PROJETADA
DEZOITO (18) DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM CAMPOS VERDES.
QUORUM DE VOTAÇÃO: Quatro quintos - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal

Art. 1º. Fica denominada “Reynaldo Masson” a Rua Projetada Dezoito (18) do
loteamento denominado Jardim Campos Verdes.
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, 04 de fevereiro de 2013.
ADRIANO LUCAS ALVES
CARLA F. DE LUCENA
CELSO G. DOS R. APRÍGIO
VAGNER BARILON
VLADIMIR A. DA FONSECA
JOSÉ PEREIRA
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
ANTONIO ALVES TEIXEIRA

P A R E C E R E S:
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Adriano Lucas Alves e
outros que dá denominação de “Reynaldo Masson” à Rua Projetada Dezoito (18) do
loteamento denominado Jardim Campos Verdes.
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 documentos previstos
na Lei n.2.380/2010, a saber:
a) completa biografia do homenageado (fl.14/15);
b) documento que comprove que o homenageado é pessoa falecida ou que tenha
mais de sessenta (60) anos de idade (fl. 13);
c) certidão fornecida pela Prefeitura Municipal que noticie que o logradouro não
possui outra denominação (fl.05).
Ressalte-se que a matéria tratada no projeto em comento se coaduna com o art.
15 da Lei Orgânica do Município, verbis:
“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 alteração desta, relativamente aos próprios, vias
e logradouros públicos”.
2. CONCLUSÕES DO RELATOR
Em decorrência das razões apresentadas na exposição da matéria (item 1), nada
tenho a opor no que tange ao aspecto legal e constitucional, motivo pelo qual opino
favoravelmente à tramitação da presente proposição.
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Nova Odessa, 14 de fevereiro de 2013.
CARLA F. DE LUCENA
JOSÉ PEREIRA

ANTONIO A. TEIXEIRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Trata-se de projeto de lei de autoria do Vereador Adriano Lucas Alves, subscrito
por todos os demais pares que dá denominação de “Reynaldo Masson”, à Rua Projetada
Dezoito (18) do loteamento denominado Jardim Campos Verdes.
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a
relatoria do parecer.
A via pública que se pretende denominar, conforme Setor de Cadastro Imobiliário
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa não possui denominação, constando apenas
como Rua Projetada (18) do loteamento denominado Jardim Campos Verdes.
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotação
orçamentária própria, suplementadas, se necessário.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 18 de fevereiro de 2013.
VLADIMIR A. DA FONSECA
ADRIANO L. ALVES
CLÁUDIO J. SCHOODER

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Trata-se de projeto de lei de autoria do Vereador Adriano Lucas Alves, subscrito
por todos os demais pares que dá denominação de “Reynaldo Masson”, à Rua Projetada
Dezoito (18) do loteamento denominado Jardim Campos Verdes.
Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo, avoco a relatoria do parecer.
O escopo deste Projeto de Lei é homenagear e perpetuar a memória do senhor
Reynaldo Masson, em face dos relevantes serviços que prestou ao Município.
O homenageado nasceu em 10 de junho de 1936, na cidade de Araraquara, neste
Estado.
Ainda na infância mudou-se com a família para a cidade de Americana.
Aos 12 anos começou a trabalhar em tecelagens, gradativamente foi conhecendo
chegando a ser gerente, após grande conhecimento do ramo, adquiriu a sua própria
tecelagem.
Aos dezesseis anos, nos passeios em volta da praça central de Americana
conheceu Leonilda Enke, com quem casou-se , desse matrimônio nasceram três filhas.
Em 1964, formou-se como Técnico Têxtil. Em 166, seus teares foram transferidos
para Nova Odessa formando sociedade com seus cunhados na Tecelagem Irmãos Enke.
Em 1970 foi à Rio Claro para gerenciar uma empresa, ficando por dois anos,
passou por Santa Bárbara D”oeste, sempre visando melhorar sua condição financeira.
Voltou para Nova Odessa, tornando sócio proprietário de uma tecelagem situada à
Rua Maria Raposeiro Azenha, deixou a empresa devido a uma crise econômica.
Em 1992 ingressou no quadro de funcionários da CODEN, ali permanecendo até
1995, quando foi admitido por concurso público na Prefeitura Municipal de Nova Odessa.
Como funcionário Público ajudou a criar e fundar a Associação dos Funcionários
Públicos.
Deixou seu cargo público ao completar 70 anos de idade, no ano de 2006.
Faleceu em 04 de dezembro de 2008, deixando muitas saudades aos seus
familiares e amigos.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 01 de março de 2013.
AVELINO X. ALVES
VLADIMIR A. DA FONSECA
ANTONIO A. TEIXEIRA
Nova Odessa, 08 de março de 2013.
Eliseu de Souza Ferreira
Diretor Geral
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PAUTA DE
REQUERIMENTOS E MOÇÕES
SESSÃO ORDINÁRIA DE

11 DE MARÇO DE 2013
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REQUERIMENTO N. 35/2013

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a possibilidade de alteração do itinerário da
linha de ônibus que atende o Jardim São Francisco,
para que o mesmo passe pelo Hospital Municipal.

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
possibilidade de alteração do itinerário da linha de ônibus que atende o Jardim São
Francisco, para que o mesmo passe pelo Hospital Municipal.
Eles alegam que o ônibus segue direto para a Rodoviária, dificultando o acesso
da população ao hospital.

Nova Odessa, 31 de janeiro de 2013.

ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 44/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a Guarda Municipal.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
A segurança pública figurou entre os temas mais discutidos nesta Casa
Legislativa em 2012, com ênfase nas ações da Guarda Municipal.
Até o exercício passado, o setor dispunha de 6 (seis) viaturas e 36 (trinta e seis)
guardas municipais (sendo que 2 estavam afastados pelo INSS). Assim, a luta deste
Legislativo estava voltada a assegurar aos guardas municipais melhor qualidade de
trabalho, mediante o aumento do efetivo, da frota e equipamentos necessários e a
concessão e incorporação de benefícios salariais.
Em consulta ao site da Prefeitura, no link “notícias”, podemos verificar a
atenção que está sendo concedida a Guarda Municipal pela atual Administração. Nos
vinte primeiros dias de janeiro já foram divulgadas as seguintes informações acerca do
excelente trabalho que vem sendo realizado pela corporação:
- 4/01/2013 - Segam fará patrulhamento especial no Centro e no Jardim
Alvorada;
- 9/01/2013 - Segam prende acusada de roubo no São Manoel;
- 18/01/2013 - Infoseg: Guarda Municipal terá acesso à Rede de Informações
Nacional de Segurança Pública;
- 18/01/2013 - Guarda Municipal realiza operação Centro Seguro;
- 21/01/2013 - Operação Centro Seguro tem quatro motos apreendidas;
- 23/01/2013 - Guarda intensifica patrulha e apreende droga no Santa Rita 2; e
- 23/01/2013 - Guarda Municipal recupera dois veículos roubados.
Em face do exposto, e para que este Legislativo possa retomar seus trabalhos
em prol da segurança pública e da Guarda Municipal, REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Chefe do Executivo, postulando informações sobre o referido setor, especialmente no
tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Qual o atual contingente da Guarda Municipal?
b) Quantos guardas municipais estão afastados?
c) Qual o número ideal de guardas para atender a nossa população?
d) Considerando que o prefeito apresentou como proposta aumentar o número
de guardas municipais, como será feita as novas contratações? Quantas contratações
estão previstas para 2013? Qual o cronograma a ser cumprido para que a promessa de
duplicar o número de guardas municipais possa ocorrer?
e) A Administração irá conceder aos guardas municipais o benefício conhecido
como “terceira folga”? Favor apresentar as devidas justificativas que norteiam a decisão
acerca do assunto.
f) Há estudos voltados à implantação de um posto do SEGAM na região formada
pelos bairros Jardim Nossa Senhora de Fátima, Santa Luiza I e II, Residencial Triunfo e
Residencial Terra Nova?
g) Quantas viaturas possui a Guarda Municipal? Quantas estão em plena
utilização e quantas estão paradas, em manutenção?
h) Há concurso público vigente para a função de guarda municipal? Qual o
prazo de vigência? Ele será prorrogado?
i) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 24 de janeiro de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 45/2013
Assunto: Convoca os servidores Arlindo Donato dos
Santos, Erik Ortolano da Silva e Vanderlei Cocato
Batista, para prestar informações sobre a área
destinada a realização de aulas e exames para a
obtenção da carteira nacional de habilitação.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O trabalho do vereador subscritor voltado à destinação de um local adequado à
realização de aulas e exames para a obtenção da carteira nacional de habilitação
iniciou-se em 2005 (primeiro ano do seu primeiro mandato como vereador nesta
Câmara Municipal). Nesse sentido, em 24 de maio de 2005, o vereador teve aprovado o
requerimento n. 195/2005, através do qual solicitou informações do Prefeito Municipal
sobre a destinação de novo local para a realização do exame de direção veicular
necessário à habilitação para conduzir veículo automotor.
Em 12 de setembro de 2005, através da Indicação n. 365/2005, foi apontada ao
Chefe do Executivo a necessidade de implantação de banheiros, bebedouro, bancos e
cobertura na área então utilizada (Rua Guilherme Klavin, no Jardim Marajoara). Em 20
de outubro, foi questionada a adoção das referidas medidas (requerimento n.
369/2005).
O assunto foi novamente debatido em março de 2007, através do requerimento n.
87/2007, e, em novembro de 2008, por meio do requerimento n. 454/2008.
Na legislatura passada (2009/2012), o subscritor apresentou quatro pedidos
relacionados ao assunto (requerimentos n. 17/2011, n. 343/2011, n. 442/2012 e n.
565/2012). Além das nove (09) proposições de sua autoria, o vereador apoiou as
iniciativas de outros vereadores como: a) os requerimentos n. 128/2006 e n. 444/2006,
de autoria do vereador Sebastião Gomes dos Santos; b) o requerimento n. 189/2009, de
autoria do vereador Adriano Lucas Alves, e c) o requerimento n. 4/2012, de autoria do
ex-vereador Aureo Nascimento Leite.
Após sete anos de questionamentos, o subscritor acreditou que a obra entregue
no final do ano atenderia a essa antiga reivindicação. Todavia, conforme noticiado na
imprensa local, a referida obra foi considerada inapropriada pelos instrutores, alunos e
pelo responsável pela Ciretran (“Obra recém-inaugurada é inapropriada, afirmam
instrutores”, Jornal de Nova Odessa, edição n. 2.927, de 02 de fevereiro de 2013, p. 03).
Segundo a matéria jornalística, o asfalto está danificado (esfarelando), os
sanitários não estão funcionando, falta iluminação e o tráfego de caminhões no trecho é
intenso. Há restos de construção no local, o calçamento do entorno está afundando e foi
deixado um barranco ao lado da pista de aulas e exames, assim quando chove a lama
desce e atinge a pista de provas.
Resumidamente, o local não tem o mínimo conforto, pois faltam banheiros,
bebedouros e cobertura para os alunos e instrutores e o local ainda oferece risco de
acidentes.
Em face do exposto, tendo em vista a relevância de que se reveste a matéria,
REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental e após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, solicitando se digne
convocar os servidores Arlindo Donato dos Santos, Erik Ortolano da Silva e Vanderlei
Cocato Batista, para debater o assunto, no próximo dia 18 de março, às 18h, nesta Casa
de Leis.
Requeiro, outrossim, seja enviado ofício as autoridades abaixo especificadas,
convidando-as a participar do debate em questão.
- responsável pela Ciretran local, Sr. Jovaldo Florêncio;
- representante dos proprietários de autoescolas;
- representante dos instrutores;
- representante da empresa responsável pelas obras.
Nova Odessa, 6 de fevereiro de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 66/2013

Assunto: Solicita informações complementares do
Prefeito Municipal e da Companhia Paulista de Força e
Luz, sobre a cobrança da CIP realizada nos meses de
janeiro e fevereiro do corrente ano (Lei Municipal n.
2.632, de 22 de agosto de 2012).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Na sessão ordinária levada a efeito no último dia 4 de fevereiro, foi aprovado o
requerimento n. 33/2013, de autoria do ilustre vereador Vagner Barilon, que solicita
informações do Chefe do Poder Executivo sobre a existência de notificação à
Companhia Paulista de Força e Luz, informando sobre a extinção da CIP (Lei Municipal
n.2632, de 22 de agosto de 2012).
Em que pese o conteúdo elucidativo da proposição, a mesma se destinou a
questionar apenas um aspecto do problema: a notificação da CPFL. Assim, ainda,
remanescem dúvidas sobre a situação da população perante a cobrança indevida.
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 à
Companhia Paulista de Força e Luz, postulando informações sobre a cobrança da CIP
realizada nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, especialmente no tocante
aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Qual o total do valor arrecadado oriundo da cobrança da CIP nos meses de
janeiro e fevereiro de 2013?
b) Os valores cobrados indevidamente serão restituídos?
c) Quais as medidas que deverão ser adotadas pelos munícipes voltadas a
restituição desses valores?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 7 de fevereiro de 2013.

ANTONIO ALVES TEIXEIRA

21
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. 112/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre as obras relativas à construção de um novo
Centro Municipal de Educação Infantil no Jardim São
Francisco - CMEI (creche).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Conforme nota emitida pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, em
27 de dezembro de 2012, as obras de construção do novo CMEI do Jardim São Francisco
estavam na fase de cobertura.
A nota informava, ainda, que os CMEI’s do Jardim Marajoara, do Santa Rita II e
do São Francisco oferecerão 700 (setecentas) novas vagas, sendo 300 (trezentas) para
crianças que serão atendidas no Berçário (creches) e o restante na pré-escola
(Educação Infantil).
Em face do exposto, tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de novas
informações sobre o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre a obra em questão, especialmente no tocante aos prazos
previstos para finalização, entrega e funcionamento da CMEI do Jardim São Francisco.
Nova Odessa, 19 de fevereiro de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA

*******************************************************************
REQUERIMENTO N. 114/2013
Assunto: Solicita cópia do Termo de Ajuste de Conduta
(TAC) firmado com o Ministério Público Estadual em 05
de outubro de 2012.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 05 de outubro de 2012, o Prefeito Municipal firmou um Termo de Ajuste de
Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual reduzindo o número de funcionários
comissionados na Prefeitura de Nova Odessa.
O documento é fundamentado no artigo 37, inciso V da Constituição Federal
que estabelece que os cargos de provimento em comissão se destinam apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento.
Em que pese a importância desse termo para o Município, uma cópia do mesmo
não foi enviada a esta Câmara Municipal de forma oficial.
Ante ao exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, que
aprovem o envio de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne enviar a este
Legislativo cópia do Termo de Ajuste de Conduta em questão.
Nova Odessa, 20 de fevereiro de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 115/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre o envio de notificação ao proprietário do imóvel
que especifica, para que proceda à construção de
calçada, nos termos dos artigos 2º e 5º da Lei n.
1.303/92 (Condomínio Empresarial Giordano – CEG).

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Há tempos esta Câmara Municipal vem solicitando à Prefeitura Municipal a
adoção das medidas necessárias voltadas à implantação de passeio público na área
compreendida entre a Avenida Ampélio Gazzetta e a Rua Emydgio Pierozzi, no Jardim
Marajoara, onde se encontra instalado o Condomínio Empresarial Giordano – CEG.
A medida se faz necessária para conferir maior segurança aos munícipes e aos
funcionários da própria empresa que são compelidos a caminhar no leito carroçável da
via. Ademais, a Lei n. 1.303/92 obriga a implantação de calçada em imóvel edificado ou
não, que esteja localizado em via pública pavimentada.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre o assunto, especialmente no tocante aos seguintes
aspectos que envolvem a questão:
a) Os setores competentes da Prefeitura Municipal enviaram notificação ao
proprietário do imóvel em questão, determinando a implantação de passeio público no
local? Na afirmativa enviar cópia do referido documento. Na negativa, quando a
notificação será enviada?
b) A Prefeitura pretende realizar o serviço, nos termos do artigo 10 da Lei n.
1.303/92? Qual a data prevista para a sua realização?
c) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 19 de fevereiro de 2013.

ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 116/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre

a

contratação

de

novos

profissionais

em

substituição aos servidores exonerados (diretor de
creche,

auxiliar

de

desenvolvimento

infantil,

assistente social e auxiliar de serviços).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Considerando que no final de 2012 e início do corrente exercício, foram
publicadas várias portarias de exoneração de servidores contratados mediante concurso
público, como diretor de creche, auxiliar de desenvolvimento infantil, assistente social e
auxiliar de serviços, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando
informações sobre a contratação de novos profissionais em substituição aos servidores
exonerados, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a)

Quantos

servidores

contratados

mediante

concurso

público

foram

exonerados no período de 1º de janeiro de 2012 até a presente data? Apresentar
relação dos empregos.
b) No período compreendido entre 1º de janeiro de 2012 até a presente data,
dos empregos que vagaram quantos foram preenchidos? Apresentar relação dos
empregos.
c) Especificamente com relação aos empregos de diretor de creche, auxiliar de
desenvolvimento infantil, assistente social e auxiliar de serviços, quantos profissionais
serão contratados? Qual a data prevista para a efetivação dessas contratações?
d) Quantos concursos públicos estão em vigor? Apresentar relação dos
empregos.
e) Quantos concursos públicos serão realizados no presente exercício?
f) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 19 de fevereiro de 2013.

ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 119/2013

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre

a

possibilidade

de

disponibilizar,

nas

dependências do Hospital Municipal, durante os finais
de semana e feriados prolongados, os medicamentos
mais prescritos pelos médicos (mini-farmácia).

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Em julho de 2011, o vereador subscritor solicitou ao Secretário Municipal de Saúde
informação sobre os medicamentos mais prescritos pelos médicos da Rede Básica de
Saúde. A finalidade do pedido era analisar a viabilidade de se fornecer à população,
durante os finais de semana, os principais medicamentos no próprio Hospital Municipal,
através de uma mini-farmárcia.
A medida é necessária, uma vez que os pacientes atendidos nos finais de semana
e feriados prolongados são obrigados a aguardar o dia útil para obter a medicação
prescrita, uma vez que a Farmácia Central atende em horário comercial (de segunda a
sexta-feira).
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo,
postulando

se

digne

manifestar

sobre

a

possibilidade

de

disponibilizar,

nas

dependências do Hospital Municipal, durante os finais de semana, os medicamentos
mencionados na lista anexa.
Nova Odessa, 21 de fevereiro de 2013.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 121/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo
sobre a celebração de convênio com o Governo do
Estado, voltado à implantação de uma unidade do
Corpo de Bombeiros no município.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 2011, o vereador subscritor foi recebido pelo comandante do Corpo de
Bombeiros de Americana, Capitão Barboza, e pelo Tenente Ozéias, para tratar de um
assunto de extrema relevância para a cidade: a implantação de uma unidade do Corpo
de Bombeiros em Nova Odessa.
Com enorme presteza, os referidos oficiais informaram que, inicialmente, deve ser
celebrado convênio, nos termos da Lei n. 684/75, sendo que ao Estado competirá
fornecer o efetivo, os uniformes e o material de expediente, já ao Município competirá a
disponibilização de imóvel e dos materiais de consumo (combustível, limpeza,
alimentação, etc.). Informaram, também, que o Município poderá criar empregos de
“bombeiro municipal”, de provimento mediante concurso público, para trabalhar na
unidade, nos termos da Lei n. 14.511/11.
Em face do exposto, tendo em vista a relevância da matéria, REQUEIRO aos
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre o
assunto, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) A Administração Municipal possui a intenção de implantar uma unidade do
Corpo de Bombeiros em nosso município? Favor apresentar as devidas justificativas.
b) Existe a possibilidade de criação de emprego de “bombeiro municipal”, de
provimento mediante concurso público, nos termos da Lei n. 14.511/11?
c) Existe área destinada à implantação da referida unidade? Na negativa, existem
estudos com esta finalidade?
d) A Administração pretende firmar convênio com o Governo do Estado? Na
afirmativa, quando o projeto de lei será enviado a este Legislativo? Na negativa, quais
os motivos que justificam o posicionamento?
e) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 21 de fevereiro de 2013.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 161/2013
Assunto: Solicita informações do Poder Executivo
sobre a licença-prêmio.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
A Lei n. 466/71 previu, em seu art. 124, que após cinco anos de efetivo exercício
no serviço, o funcionário público municipal poderia gozar de três meses de licença com
todos os direitos de seu cargo. A referida vantagem foi estendida a todos os servidores,
inclusive celetistas, através da Lei n. 1.092/88.
A Lei n. 1.857/2002, por seu turno, revogou integralmente a Lei Municipal n.
1.092/1988. A questão foi apreciada pela Justiça do Trabalho que sentenciou que “(...)
Deve a condenação limitar-se a impor ao Município de Nova Odessa que mantenha o
benefício denominado licença-prêmio aos empregados admitidos até a data da
publicação da Lei n. 1.857/2002, segundo os critérios e regras da Lei n. 466/71”. (grifo
original)
Em que pese a decisão judicial, os servidores admitidos após o advento da fatídica
lei (24 de maio de 2002) têm demonstrado grande descontentamento com a situação
de desigualdade instalada no seio do funcionalismo público municipal, uma vez que dos
1.200 servidores, 576 fazem jus ao referido benefício e 624 não o fazem.
A insatisfação afeta a todas as categorias que peitam o mesmo direeito.
De outra parte, conforme salientado na ocasião, nos termos do art. 46, III, da Lei
Orgânica do Município, compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de
leis que disponham sobre regime jurídico, provimento de cargos, vantagens,
estabilidade e aposentadoria dos servidores, razão pela qual somente o Chefe do
Executivo pode atender ao pleito em questão.
Ante ao exposto, com fulcro nas disposições contidas no artigo 31 da Constituição
Federal, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações
sobre a existência de estudo voltado ao retorno da licença-prêmio a todos os servidores
municipais.
Nova Odessa, 21 de fevereiro de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO

*************************************************************
REQUERIMENTO N. 162/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal,
sobre a possibilidade de realizar estudos voltados para
a instalação de bebedouros na Praça Comendador
Pastor Antonio Munhoz, no Jd. Santa Rita I.
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 possibilidade de realizar
estudos voltados à instalação de bebedouros na Praça Comendador Pastor Antonio
Munhoz no Jd. Santa Rita I.
A medida se faz necessária, pois o local é freqüentado por moradores, além de ser
mais um benefício para o bem-estar de todos.
Nova Odessa, 21 de Fevereiro de 2013.
CELSO GOMES DO REIS APRIGIO
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REQUERIMENTO N. 163/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a possibilidade de envio de projeto de lei para
este Legislativo, criando pontos de coleta contínua de
lixo eletrônico.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Efeito colateral do avanço tecnológico, o lixo eletrônico tem se transformado
em entrave para a indústria e em uma preocupação para os ambientalistas.
Nesse contexto, tomamos conhecimento de que em Cosmópolis existe uma Lei
(n. 3.183, de 20 de outubro de 2009) que dispõe sobre a criação de um programa
destinado a coletar o lixo eletrônico, de forma contínua.
A norma fixa, em apertada síntese, que haverá pontos de coleta nos postos de
saúde, nas escolas municipais e no terminal rodoviário, sendo que o recolhimento dos
materiais depositados ficará a cargo da Prefeitura Municipal (também responsável pelo
encaminhamento adequado do material).
Contudo, embora o Município tenha competência para estabelecer normas
relativas ao meio ambiente, o processo legislativo deverá ser deflagrado por iniciativa
do Chefe do Executivo, sob pena de violação do princípio da separação entre os
poderes.
Nesse sentido já se posicionou o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL - INSTITUIÇÃO DE
PROGRAMA DE COLETA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS URBANOS - VÍCIO DE
INICIATIVA - AUMENTO DE DESPESA SEM PREVISÃO DE RECURSOS EXISTÊNCIA –
INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA - É inconstitucional a Lei Municipal de Catanduva
n.° 4.923, de 08 de março de 2010, que dispõe "sobre a obrigatoriedade de coleta e
destinação ambientalmente adequada, após sua vida útil, de produtos considerados
resíduos urbanos e caracterizados como lixo eletrônico e tecnológico e dá outras
providências", porque ao criar encargos atinentes à regulamentação, fiscalização e
aplicação de sanções traz ingerência na competência exclusiva do Chefe do Executivo
pelo Poder Legislativo, além de criar despesas sem indicação de recursos - Violação dos
arts. 5°, 25, 47, incisos II e XIV, e 144 da Constituição Estadual - Ação procedente”. (Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 0227420-50.2010.8.26.0000 - Requerente: Prefeito
Municipal de Catanduva – Relator: Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, j. em
09 de fevereiro de 2011).
Ante ao exposto, considerando-se o elevado interesse público de que se
reveste a matéria, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se
digne manifestar sobre a possibilidade de envio de projeto de lei criando pontos de
coleta contínua de lixo eletrônico, nos moldes da Lei n. 3.183/2009, do Município de
Cosmópolis.
Nova Odessa, 27 de fevereiro de 2013.

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
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REQUERIMENTO N. 164/2013

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal,
sobre a implantação de ACADEMIA AO AR LIVRE no
bairro Jardim Campos Verdes.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

O bairro Jardim Campos Verdes é relativamente novo em nossa cidade e
por este motivo não existem meio de entretenimento para as famílias que residem
neste local. Em conversa com alguns moradores, nos foi solicitado a busca de
informações sobre ações do poder público neste sentido no referido bairro.
Passaram-nos então o anseio que têm por uma Academia ao Ar Livre no
bairro. Um local que foi indicado para instalação Rua Eliana de Oliveira Bueno na altura
do numero 63, em uma área da PMNO.
Entendo que uma área como esta, poderá atender diversas faixas etárias
e trazer um momento de lazer e entretenimento para os munícipes daquela região.
Em

face

disto,

REQUEIREMOS

informações

sobre

implantação

de

Academia ao Ar Livre no local supramencionado.
Nova Odessa, 04 de março de 2013.

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
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REQUERIMENTO N. 165/2013
Assunto: Solicita informações ao Chefe do Poder
Executivo relacionadas aos encargos trabalhistas
resultantes
da
nova
estrutura
administrativa
implantada na Prefeitura Municipal.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Com a aprovação da Lei Complementar n. 30/2013 a Prefeitura Municipal
passou a ter 122 cargos em comissão em seus quadros, da forma abaixo especificada:
- Secretário: 08 cargos, padrão de vencimentos P75;
- Chefe de Gabinete: 01 cargo, padrão de vencimentos P70-A;
- Diretor Comandante da Guarda Municipal:01 cargo, padrão de vencimentos
P70-A;
- Diretor de Assuntos Jurídicos: 01 cargo, padrão de vencimentos P70-A;
- Diretor de Convênios: 01 cargo, padrão de vencimentos P70-A;
- Diretor vinculado à Secretaria de Saúde: 06 cargos, padrão de vencimentos
P70-A;
- Diretor: 26 cargos, padrão de vencimentos P69-A;
- Assessor Institucional: 18 cargos, padrão de vencimentos P68-A;
- Assessor de Gabinete: 18 cargos, padrão de vencimentos P65-A;
- Assessor Governamental: 19 cargos, padrão de vencimentos P61-A;
- Assessor de Políticas Públicas: 23 cargos, padrão de vencimentos P42-A.
Por outro lado, na audiência pública realizada em 28 de fevereiro de 2013, em
cuja oportunidade a assessoria do Poder Executivo demonstrou e avaliou o
cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2012, em atendimento ao
disposto no § 4º do art. 9º da Lei Complementar n.101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), foi esclarecido que: a) no primeiro ano de contratação, os encargos trabalhistas
dos servidores públicos municipais atinge o percentual de 26% sobre seus salários; b) a
partir do segundo ano, o percentual passa para 32%, devido às férias e 13º salário,
sendo que essa percentagem pode alcançar até 35%. Foi afirmado, ainda, que antes da
contratação dos novos servidores o Setor de Contabilidade realizou um cálculo prévio
sobre o impacto financeiro-orçamentário.
Ante ao exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste
a matéria REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, postulando informações
sobre o assunto, especialmente no tocante aos seguintes aspectos:
a)
Encaminhar cópia dos cálculos elaborados pela Prefeitura Municipal de
Nova Odessa antes da contratação dos comissionados contratados neste exercício.
b)
Encaminhar cálculo dos ônus a serem suportados pela Prefeitura
Municipal, discriminando os encargos trabalhistas em relação a cada cargo em comissão
criado.
c)
Outras informações.
Nova Odessa, 04 de março de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 166/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre

a

possibilidade

de

implantação

de

uma

Academia da Melhor Idade na Rua Irineu José Bordon,
no Jardim Santa Luíza.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação dos moradores do Jardim Santa Luíza e região,
REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem
o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a
possibilidade implantação de uma Academia da Melhor Idade no sobredito bairro, ao
lado da cancha de malha e bocha.
Nova Odessa, 04 de março de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

*************************************************************
REQUERIMENTO N. 167/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre

a

possibilidade

de

implantação

de

uma

Academia da Melhor Idade ao lado da Igreja Católica
do Parque Residencial Triunfo.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação dos moradores do Parque Residencial Triunfo e
região, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações
sobre a possibilidade implantação de uma Academia da Melhor Idade no sobredito
bairro, ao lado da Igreja Católica.
Nova Odessa, 04 de março de 2013.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 168/2013
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal,
sobre a Implantação de uma linha de ônibus nos
bairros Chácara Recreio, Represa Acapulco e Las
Palmas.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Os bairros citados acima têm em média uma população de 500 habitantes,
sendo que eles encontram muita dificuldade para vir até o centro, pois nestes bairros
não existe circulação de ônibus Os moradores reclamam que muitas vezes os mesmos
estão sem carro ou não os tem e ficam sem condições de sair de suas residências para
realizar as atividades no comércio da cidade, comparecer a consultas médicas, ir ao
banco, enfim, realizar atividades cotidianas.
Considerando todos estes dados solicitamos a possibilidade da implantação de
linha de ônibus nos referidos bairros.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando se digne prestar informações sobre a possibilidade de implantação da
melhoria acima mencionada, bem como sobre o prazo previsto para a sua implantação.
Nova Odessa, 28 de Fevereiro de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO

*************************************************************
REQUERIMENTO N. 169/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a circulação de ônibus no bairro 23 de Maio.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Os moradores do bairro 23 de Maio enfrentam problemas para vir ao centro da
cidade, pois o ônibus não sobe até o bairro e com isso as pessoas idosas, deficientes ou
doentes não conseguem realizar as suas atividades por falta de transporte.
Considerando ainda que tem uma subida íngreme no local, dificultando que as
pessoas caminhem até o ponto de ônibus próximo a um posto médico.
Sendo assim os moradores sugerem que pelo menos duas vezes por dia, o ônibus
suba pela Rua Curió e desça a Rua Sabiá, facilitando assim para que todos possam vir
ao centro da cidade.
Em face do exposto, tendo em vista a relevância de que se reveste a matéria,
REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem
o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne manifestar
sobre a circulação do ônibus nas referidas ruas.
Nova Odessa, 01 de Março de 2013.
AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 170/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a existência de projeto voltado ao fornecimento
de assistência jurídica às entidades beneficentes do
município.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

A Constituição Federal de 1988 define um novo marco legal da Assistência
Social no Brasil. Posteriormente veio a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS,
sancionada em dezembro de 1993, que regulamenta os artigos 203 e 204 da Carta
Magna, estabelecendo um conjunto de regras e instrumentos de operacionalização da
assistência social. Dentre estes instrumentos, o artigo 9º, define que “o funcionamento

das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no
respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, ou no Conselho de Assistência
Social do Distrito Federal, conforme o caso”.
Em maio de 2010, o Conselho Nacional de Assistência Social publicou a
Resolução nº 16/2010, que tem por finalidade “definir parâmetros nacionais para a

inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social
dos Municípios e do Distrito Federal”.
Assim, no arcabouço jurídico nacional, existem várias leis a serem
cumpridas pelas entidades para que as mesmas possam desenvolver, junto com o
Poder Público, ações em prol da sociedade.
Nesse sentido, muitas entidades deixam de atuar, ou se formar, em razão
das dificuldades legais existentes, uma vez que as pessoas que as compõem possuem
extrema boa vontade, mas carecem de conhecimento técnico-jurídico necessário para a
formalização de inúmeros atos, desde a constituição da entidade e sua declaração de
utilidade pública, até a formalização de convênios com o Poder Público para o
recebimento de auxílios, subvenções e contribuições.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental,
após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre a existência de projeto voltado ao fornecimento de
assistência jurídica às entidades beneficentes do município para que as mesmas
possam fortalecer sua atuação junto à comunidade e ao Poder Público nos três níveis
(nacional, estadual e municipal).
Requeiro, outrossim, seja encaminhado ofício à presidente do Conselho
Municipal de Assistência Social, para que a questão possa ser discutida com os
membros do referido conselho.
Nova Odessa, 6 de março de 2013.

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 171/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre as medidas que serão adotadas com relação ao
tráfego de caminhões na Avenida Dr. Ernesto Sprogis.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em virtude do supermercado existente naquela localidade, o tráfego de
caminhões e carretas na Avenida Dr. Ernesto Sprogis é muito grande, inclusive durante
a madrugada. Assim, os moradores têm apresentado reclamações com relação ao
barulho e aos danos causados à camada asfáltica da via devido ao peso dos veículos.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre as medidas que serão adotadas com relação ao tráfego
de caminhões e carretas na Avenida Dr. Ernesto Sprogis para minimizar os problemas
acima mencionados.
Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA

*************************************************************
REQUERIMENTO N. 172/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre as medidas adotadas para evitar alagamentos
na Avenida Ampélio Gazzetta, nas proximidades do
Parque Ecológico Isidoro Bordon.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em nota emitida pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, foi
informado que a Diretoria de Serviços Urbanos realizou serviços de manutenção para
evitar enchentes em pontos estratégicos do município, consubstanciados, entre outras
ações, na limpeza de galerias nas avenidas Carlos Botelho, Ampélio Gazzetta e Pedro de
Oliveira.
De outra parte, o alagamento da Avenida Ampélio Gazzetta, nas proximidades
do Parque Ecológico Isidoro Bordon, é fato rotineiro nos dias de forte chuva.
Isto posto, 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 adotas adotadas para evitar alagamentos no ponto
acima especificado (Avenida Ampélio Gazzetta, nas proximidades do Parque Ecológico
Isidoro Bordon).
Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2013.

ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 173/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre
a
existência
de
projeto
voltado
ao
recapeamento das ruas do Jardim Dona Maria
Rapozeiro Azenha.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Os pedidos para realização de operação tapa-buraco nas vias públicas lideram
as indicações encaminhadas ao Prefeito Municipal. Todavia, esta é uma medida
paliativa, sendo que somente o recapeamento das ruas pode solucionar os problemas
com buracos e demais imperfeições da camada asfáltica.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre a existência de projeto voltado ao recapeamento das
ruas do Jardim Dona Maria Rapozeiro Azenha.
Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA

*************************************************************
REQUERIMENTO N. 174/2013
Assunto: Solicita informações complementares do
Prefeito Municipal sobre os recursos financeiros
obtidos por intermédio do deputado federal José
Mentor, para a construção de uma pista de skate no
Jardim Alvorada (cópia do extrato bancário).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Conforme informação transmitida ao vereador subscritor durante a audiência
pública realizada em 28 de fevereiro de 2013, para demonstração e avaliação do
cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2012, em atendimento ao
disposto no § 4º do art. 9º da Lei Complementar n.101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), os recursos financeiros obtidos por intermédio do deputado federal José Mentor
para a construção de uma pista de skate no Jardim Alvorada estavam depositados em
uma conta poupança, sendo que ao final da vigência do convênio, previsto para 30 de
maio de 2013, o valor seria devolvido acrescido dos juros do período.
Em face do exposto, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 15, XV, e
16, IX da Lei Orgânica do Município, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental,
após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia do extrato bancário da conta
em questão.
Requeiro, ainda, informações sobre o exato valor recebido pela Prefeitura
Municipal em 2007, bem como o valor da contrapartida caso a pista fosse construída.
Nova Odessa, 6 de março de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 175/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo
sobre a folha de pagamento da Prefeitura Municipal
dos meses de janeiro e fevereiro de 2013.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Em consulta ao “Portal da Transparência” da Prefeitura Municipal de Nova
Odessa, obtive as seguintes informações referentes à folha de pagamento dos
servidores públicos municipais dos meses de janeiro e fevereiro de 2013:
Período 01/01/2013 a 31/01/2013
Descrição
Pessoal e Encargos Sociais

Empenhado
5.411.130,04

Liquidado
5.411.130,04

Pago
1.387.311,06

Período 01/02/2013 a 28/02/2013
Descrição
Pessoal e Encargos Sociais

Empenhado
10.009.757,81

Liquidado
10.009.598,81

Pago
5.699,283,28

De outra parte, conforme informação transmitida durante a audiência pública
realizada em 28 de fevereiro de 2013, para demonstração e avaliação do cumprimento
das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2012, em atendimento ao disposto no §
4º do art. 9º da Lei Complementar n.101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em
2012 foram gastos R$ 54.859.992,06 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e
cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e seis centavos) com pessoal.
Em média foram despendidos R$ 4.571.666,00 (quatro milhões, quinhentos e setenta e
um mil, seiscentos e sessenta e seis reais) mensais com a folha de pagamento da
Prefeitura Municipal.
Em face do exposto, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 15, XV, e
16, IX da Lei Orgânica do Município, e objetivando acompanhar o impacto financeiro
decorrente da reestruturação administrativa, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Prefeito Municipal, postulando se digne prestar as seguintes informações relacionadas
ao assunto:
a) Qual o valor da folha de pagamento dos meses de janeiro e fevereiro de
2013, discriminando, o salário base, os adicionais, as gratificações e os encargos sociais
(FGTS, INSS e PASEP)?
b) Discriminar os valores gastos com a folha de pagamento dos servidores
concursados, dos servidores concursados que recebem função gratificada e dos
servidores comissionados.
Nova Odessa, 7 de março de 2013.

ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 176/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo
sobre o Ideb – Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 para
mediar a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é calculado
com base no desempenho do estudante em avaliações do Inep e em taxas de
aprovação. Assim, para que o Ideb de uma escola ou rede cresça é preciso que o aluno
aprenda, não reprove e freqüente a sala de aula.
O índice é medido a cada dois anos e o objetivo é que o país, a partir do alcance
das metas municipais e estaduais, tenha nota 6 em 2022 – correspondente à qualidade
do ensino em países desenvolvidos.
Nesse sentido, o Ministério da Educação divulgou os resultados obtidos em 2011
pelos Estados e Municípios da federação, sendo certo que o índice de Nova Odessa
avançou de 5.3, observado em 2009, para 6.0 em 2011.
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 quais as metas da Secretaria Municipal de Educação para
os próximos anos no tocante ao referido índice, bem como quais as medidas que serão
adotadas para a consecução desses objetivos.
Nova Odessa, 7 de março de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA

*************************************************************
REQUERIMENTO N. 177/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo
sobre a reforma (estrutura, mobília e equipamentos)
realizada em seu gabinete.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Tendo em vista a pequena reforma realizada pelo Prefeito Municipal em seu
gabinete no início do ano, envolvendo a substituição de mobiliário e de equipamentos
eletrônicos, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário,
que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando
informações sobre o assunto, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que
envolvem a questão:
a) Foi deflagrado processo licitatório para a sobredita reforma? Na afirmativa
enviar cópia do processo. Na negativa, apresentar as devidas justificativas.
b) Qual o valor gasto na referida reforma entre serviços realizados e bens
adquiridos?
c) Enviar cópia das notas fiscais relacionadas aos serviços realizados e aos bens
adquiridos para compor o novo gabinete.
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 7 de março de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 178/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
os veículos que realizam o transporte escolar, pelas razões
que especifica (acidente ocorrido no último dia 04 de março
envolvendo duas alunas da E.E. Profª Silvânia Aparecida
Santos, que residem no Jardim São Francisco).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Conforme amplamente noticiado pela imprensa regional, na última segundafeira, dia 04 de março, duas alunas da E.E. Profª Silvânia Aparecida Santos que residem
no Jardim São Francisco foram arremessadas do micro-ônibus que realizava o transporte
escolar. Uma das alunas sofreu escoriações no rosto e em outras partes do corpo. Já a
outra não apresentou ferimentos aparentes, posto que caiu em cima do corpo da amiga.
O motorista fazia uma curva no Distrito Industrial quando o vidro da janela se
desprendeu e as alunas caíram. A aluna ferida informou que desmaiou e o veículo quase
a atropelou. As vítimas informaram, ainda, que estavam em outro veículo que quebrou
e foram transferidas para o micro-ônibus em questão.
O acidente aconteceu logo após a vistoria anunciada pela Prefeitura Municipal
na nota “Diretorias de Transportes e Trânsito e Sistema Viário vistoriam veículos

escolares”, data de 8 de fevereiro de 2013, disponível no site do referido órgão.
Em face do exposto, tendo em vista a gravidade que envolve os fatos,
REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem
o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre o
assunto, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Enviar cópia da portaria da comissão de sindicância/processo administrativo
deflagrado para apurar os fatos.
b) O veículo envolvido no acidente foi vistoriado pelos setores competentes da
Prefeitura Municipal? Na afirmativa, enviar cópia do respectivo laudo de vistoria.
c) O veículo quebrado, o qual foi substituído pelo micro-ônibus durante o
trajeto, foi vistoriado? Na afirmativa, enviar cópia do respectivo laudo de vistoria. Qual o
problema por ele apresentado no dia dos fatos que suscitou a sua substituição?
d) Informar o nome da empresa responsável pelos veículos em questão.
e) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 7 de março de 2013.

ANTONIO ALVES TEIXEIRA

38
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. 179/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a possibilidade de implantação de vale-pedágio,
semelhante ao adotado por Paulínia, para atender as
famílias residentes na região do Pós-Anhanguera,
pelas razões que especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Conforme veiculado pelo Jornal Tododia, em 05 de março de 2013, o valepedágio implantado no Município de Paulínia, através da Lei Municipal n. 3.257, de
autoria do Poder Executivo, finalmente foi implantado. O benefício foi criado para
atender às reivindicações dos moradores do bairro Cascata, posto que desde dezembro
de 2009 há o isolamento do local devido à construção de uma praça de pedágio no km
132,5 da Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), forçando os moradores ao pagamento de
pedágio para conseguir sair do bairro. Com o vale-pedágio, cada família proprietária de
veículo receberá um tag e terá direito a 30 passagens gratuitas, mensalmente. Os
valores serão abatidos do ISSQN cobrado pela Prefeitura da concessionária que
administra o trecho.
Problema semelhante ocorre em nosso município com os moradores da região
conhecida como Pós-Anhanguera, formada pelos bairros Las Palmas, Acapulco e Recreio
Represa, uma vez que eles estão isolados pela praça de pedágio localizada no km 119
da Rodovia Anhanguera. Neste sentido, acreditamos que medida semelhante poderia
ser adotada pela Prefeitura de Nova Odessa em prol dos referidos munícipes.
Importante ressaltar que a presente medida já foi objeto de requerimento
apresentado pelo vereador licenciado para assumir a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Sr. Adriano Lucas Alves (Requerimento n.10/2012). Em que pese o elevado
teor social de que se reveste a matéria, na ocasião o ex-Prefeito Municipal recebeu a
proposição como “indicação” e não adotou qualquer medida para efetiva para
concretizar a medida.
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 possibilidade de implantação de vale-pedágio,
semelhante ao adotado por Paulínia, para atender as famílias residentes na região do
Pós-Anhanguera.
Nova Odessa, 05 de março de 2013.

AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 180/2013

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a possibilidade de implantação das melhorias
que especifica na Rua Alexandre Bassora, para auxiliar
os munícipes na prática de caminhada e outros
esportes (iluminação e demarcação do solo).

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

A Rua Alexandre Bassora é amplamente utilizada pela população para a prática
de caminhadas e outros esportes, como corrida e ciclismo, sendo que essas atividades
são realizadas no período da manhã e, especialmente, após o entardecer.
Nesse sentido, os munícipes que utilizam a via em questão pleiteiam a
implantação de melhorias no local relacionadas à iluminação pública e a demarcação do
solo.
O primeiro pedido relativo ao aprimoramento da iluminação existente é
necessário para conferir maior segurança aos munícipes que caminham à noite. Já a
demarcação do solo (calçada ou via) é importante para que os munícipes tenham
controle acerca da distância percorrida.
Em face do exposto, em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO,
aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a
possibilidade de implantação das melhorias acima especificadas na Rua Alexandre
Bassora.
Nova Odessa, 6 de março de 2013.

AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 181/2013
Assunto: Convoca os servidores Arlindo Donato dos
Santos, Erik Ortolano da Silva, Vanderlei Cocato
Batista, bem como os servidores responsáveis pela
Procuradoria Jurídica e Setor de Compras da Prefeitura
Municipal, para prestar informações sobre a
paralisação das obras de duplicação da Estrada
Municipal Rodolfo Kivitz.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em dezembro de 2011, a Prefeitura Municipal deflagrou processo licitatório para
contratação de empresa especializada para execução das obras de duplicação,
pavimentação asfáltica e urbanização da Estrada Municipal Rodolfo Kivitz. A obra
prevista iria atender uma extensão linear total de 1.100 metros do trecho a ser
duplicado entre a Rua Maria Pisoni Benincasa, no Jardim Dona Maria Raposeira Azenha,
até o trevo de acesso no Residencial Klavin. O projeto previa ainda a construção de uma
rotatória, a implantação de 344 metros de rede de galerias para águas pluviais,
calçamento, ciclovia, paisagismo, iluminação e sinalização de trânsito horizontal e
vertical. O valor previamente orçado da obra era de R$ 1.502.580,95.
A empresa Lanza Terraplanagem e Comércio Ltda. venceu o certame com uma
proposta no valor de R$ 1.099.921,05. Todavia, em junho de 2012 as obras foram
paralisadas e, posteriormente, o contrato foi rescindido.
Conforme informação divulgada no site da Prefeitura Municipal, em 19 de
dezembro de 2012, um novo processo licitatório seria aberto para a conclusão das
obras.
Assim, em fevereiro do corrente ano, esta Câmara Municipal aprovou o
requerimento n. 17/2013, de autoria do nobre vereador Celso Gomes dos Reis Aprígio,
postulando informações do Prefeito Municipal sobre a obra em questão.
Em atendimento à referida proposição, foi informado através do ofício 57/2013,
disponível no site deste Legislativo, que existe projeto em andamento o qual englobará
a duplicação do asfaltamento, passeio público, canteiro central, rotatória, passagens de
pedestres em nível e ciclofaixa, o qual será encaminhado ao Setor de Compras para o
início do processo licitatório.
O Prefeito informa, ainda, que o projeto será implementado a médio prazo,
portanto, até o início das obras será mantida a operação tapa buracos realizada pela
Diretoria de Serviços Urbanos e pela Coden.
Em que pesem as informações transmitidas a esta Casa Legislativa, ainda
remanescem várias dúvidas com relação ao assunto.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental e após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo,
solicitando se digne convocar os servidores Arlindo Donato dos Santos, Erik Ortolano da
Silva e Vanderlei Cocato Batista, bem como os servidores responsáveis pela
Procuradoria Jurídica e pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal, para debater a
matéria, no próximo dia 08 de abril, às 18h, nesta Casa de Leis.
Requeiro, outrossim, seja enviado ofício ao representante da empresa Fibra
Expert, convidando-o a participar do debate em questão.
Nova Odessa, 6 de março de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 182/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do
Executivo e da empresa Fibra Expert sobre a
entrega das 847 unidades habitacionais do
Residencial Terra Nova.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe
do Executivo e à empresa Fibra Expert, postulando informações sobre a data prevista
para a entrega das 847 unidades habitacionais do Residencial Terra Nova.
Nova Odessa, 6 de março de 2013.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

*************************************************************
REQUERIMENTO N. 183/2013
Assunto: Solicita informações das Casas Lotéricas
sobre a implantação de melhorias no atendimento à
população.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em visita às casas lotéricas do município, o vereador subscritor foi questionado
pela população sobre as melhorias necessárias no atendimento realizado pelas referidas
agências. Seguem abaixo os principais problemas apontados pelos munícipes com
relação aos referidos estabelecimentos:
- os locais têm poucos caixas;
- as pessoas ficam na fila do lado de fora;
- há muita demora no atendimento, que chega até 1 (uma) hora de espera;
- idosos, gestantes, deficientes e todos que precisam do serviço ficam sob
chuva, sol e vento forte;
- a fila fica em frente aos estabelecimentos comerciais vizinhos, prejudicando o
acesso dos clientes às lojas;
- não há segurança para os funcionários e para a população;
- e, por último, os locais que sediam essas agências são pequenos para ao
atendimento dos usuários.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvir o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício às Casas Lotéricas do
município, postulando informações sobre a existência de estudo objetivando a melhoria
no atendimento prestado à população.
Nova Odessa, 7 de março de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 184/2013
Assunto: Solicita informações das agências bancárias
sobre a aplicabilidade da Lei n. 2.132, de 17 de março
de 2006.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 17 de março de 2006, foi publicada a Lei n. 2.132, que obriga as agencias
bancárias a atender seus usuários, no setor de caixas, em tempo razoável e dá outras
providências.
Os artigos 1º e 2º da referida norma dispõem que:

Art. 1º As agências bancárias estabelecidas no Município ficam obrigadas a
atender em tempo razoável os usuários de serviços de caixa.
Parágrafo único. O tempo de permanência do cliente deverá ser comprovado
através da emissão de documento (senha) quando da entrada no interior do
estabelecimento.
Art. 2º Entende-se por tempo razoável para atendimento:
I - até quinze minutos em dias normais;
II - até vinte e cinco minutos em véspera ou após feriados prolongados;
III - até vinte minutos em dias de pagamento de pessoal, de vencimentos de
contas de concessionárias de serviços públicos e de tributos.

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício às agências bancárias
situadas no município, postulando informações sobre a aplicabilidade da norma em
questão.
Nova Odessa, 7 de março de 2013.
JOSÉ PEREIRA

*************************************************************
REQUERIMENTO N. 185/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a possibilidade de realização de concurso para
escolha do projeto do Portal de Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Durante o encontro com o secretário de Estado de Logística e Transportes, Saulo
de Castro Abreu Filho, e demais autoridades, que marcou o início das obras de
recuperação da SP 127/304 – Rodovia Astrônomo Jean Nicollini, o Prefeito Municipal
ressaltou a importância da obra e destacou que sua intenção é melhorar a entrada da
cidade, inclusive com a construção de um portal para Nova Odessa ( in: “Recuperação
da Rodovia Astrônomo Jean Nicollini deve ficar pronta em 4 meses”, disponível em
http://www.novaodessa.sp.gov.br).
Nesse sentido, acreditamos que a população novaodessense poderia participar da
elaboração e da escolha do projeto em questão, mediante um concurso cultural a ser
realizado nas escolas, associações, clubes de serviços, etc.
A população também poderia participar da comissão responsável pela condução
dos trabalhos, juntamente com os engenheiros e arquitetos locais.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o envio de ofício ao Chefe do Executivo, postulando
informações sobre a possibilidade de realização de concurso cultural voltado à escolha
do “Portal de Nova Odessa”.
Nova Odessa, 7 de março de 2013.
JOSÉ PEREIRA
43
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866

www.camaranovaodessa.sp.gov.br

MOÇÃO N. 49/2013
Assunto:

Apelo

aos

vereadores

subscritores

do

requerimento para constituição de Comissão Especial
de Inquérito, protocolizado sob n. 266, encartado no
processo n. 47/2013, para que incluam as creches do
Jardim Marajoara e do Jardim Santa Rita II, na
especificação dos fatos a serem apurados.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Estamos submetendo a elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE
APELO dirigida aos vereadores subscritores do requerimento para constituição de
Comissão Especial de Inquérito, protocolizado sob n. 266, encartado no processo n.
47/2013, para que incluam as creches do Jardim Marajoara e do Jardim Santa Rita II, na
especificação dos fatos a serem apurados, pelas razões que especificam.
Em atendimento às disposições contidas no art. 77, § 1º, I, do Regimento
Interno, o requerimento acima mencionado delimitou o fato a ser apurado nos seguintes
termos: “A Comissão Especial de Inquérito destinar-se-á a apurar as causas que

ocasionaram a queda da cobertura de uma quadra poliesportiva da EMEFEI (Escola
Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil) Prefeito Simão Welsh, no Jardim
Santa Rita II, no dia 08 de janeiro de 2013. (...)”
Assim, a Comissão irá investigar, entre outras questões, os problemas
estruturais relacionados ao referido imóvel. Este objetivo está claramente delineado no
requerimento, conforme se depreende da leitura do seguinte trecho:

Importante mencionar, ainda, que os problemas estruturais relacionados ao
imóvel em questão já haviam sido identificados pelos vereadores que integraram a 12ª
Legislatura, conforme proposições a seguir elencadas:
- Requerimento n. 700/2011 – Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
reparos no telhado da EMEFEI (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação
Infantil) Prefeito Simão Welsh, Jardim Santa Rita.
- Requerimento – 166/2012 – Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
possibilidade de se realizar a reforma necessária no prédio da EMEFEI (Escola Municipal
de Ensino Fundamental e Educação Infantil) “Prefeito Simão Welsh” no Jardim Santa
Rita.
- Requerimento n. 518/2012 – Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
possibilidade de se realizar reforma no parque de madeira situado na EMEFEI (Escola
Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil), “Prefeito Simão Welsh” no Jardim
Santa Rita.
Nesse sentido, existem duas outras unidades escolares que, segundo a própria
Administração Municipal, estão apresentando problemas estruturais e requerem a
investigação por parte deste Legislativo. Tratam-se das creches recém-inauguradas
situadas no Jardim Marajoara e no Jardim Santa Rita II.
Registre-se, outrossim, que a problemática envolvendo as duas creches e a
EMEFEI Prefeito Simão Welsh foram tratadas de forma simultânea nesta Câmara
Municipal, uma vez que na segunda sessão ordinária realizada em 13 de fevereiro
passado, foram discutidos e votados os requerimentos n. 50/2013 e n. 67/2013, que
tratam sobre as três unidades.
A primeira proposição, de autoria do ilustre vereador José Pereira (um dos
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subscritores do requerimento para formação da CEI) solicita cópia de documentos
relativos à EMEFEI Prefeito Simão Welsh (laudos periciais e processo licitatório
deflagrado para a construção do sobredito estabelecimento de ensino).
Já, o segundo requerimento, de autoria do nobre vereador Antonio Alves
Teixeira (que subscreve a presente moção), solicita informações do Prefeito Municipal
sobre as creches do Jardim Marajoara e do Jardim Santa Rita II, tendo em vista matéria
jornalística que noticiou que as duas creches apresentam falhas estruturais e não
possuem alvará do Corpo de Bombeiros.
A matéria informava, ainda, que uma equipe de engenheiros da Prefeitura
visitou os imóveis e constatou que eles não estavam em condições de uso por
apresentarem problemas como trincas nas paredes, infiltrações e trechos em que o piso
não tinha sido concluído.
Nesse sentido, a inclusão das creches nos fatos a serem apurados pela
sobredita Comissão Especial de Inquérito é medida necessária, por serem situações
análogas. Assim, a Comissão poderá apurar possíveis falhas estruturais nas três
unidades vinculadas à Secretaria de Educação, cujas obras foram contratadas e
acompanhadas pelos mesmos setores da Prefeitura Municipal.
Além da economicidade decorrente da ampliação pleiteada, esta é a única
maneira de se investigar os fatos envolvendo as duas creches de forma célere, uma vez
que nos termos do artigo 91 do Regimento Interno não poderá ser criada Comissão
Especial de Inquérito enquanto outra estiver funcionando, salvo em situações
excepcionais, e desde que o projeto esteja subscrito por 2/3 dos membros da Câmara.
De outra parte, cumpre ressaltar que não há ilegalidade na medida pleiteada,
uma vez que a ampliação do objeto de investigação de Comissão Parlamentar de
Inquérito é possível até mesmo durante o curso dos trabalhos. Colacionamos excerto de
acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal nesse sentido:

“Quinta preliminar. Ampliação do objeto de investigação de Comissão
Parlamentar de Inquérito no curso dos trabalhos. Possibilidade. Precedentes. Não há
ilegalidade no fato de a investigação da CPMI dos Correios ter sido ampliada em razão
do surgimento de fatos novos, relacionados com os que constituíam o seu objeto inicial.
Precedentes. MS 23.639/DF, rel. Min Celso de Mello; HC 71.039/RJ, rel. Min. Paulo
Brossard). (Inq 2.245, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 28-8-07, Plenário, DJ
de 9-11-07) – grifo nosso.
A possibilidade de ampliação dos fatos a serem apurados também é apontada
pela doutrina: “Como lecionou José Celso de Mello Filho: “somente fatos determinados,

concretos e individuais, ainda que múltiplos, que sejam de relevante interesse para a
vida política, econômica, jurídica e social do Estado, são passíveis de investigação
parlamentar.” (in Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, Comissões Parlamentares de
Inquérito, p. 138) – grifo nosso.
Em face do exposto, considerando a necessidade de investigação e a
possibilidade legal do pedido, requeremos aos nobres vereadores CARLA FURINI DE
LUCENA, ADRIANO LUCAS ALVES, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, JOSÉ PEREIRA e
VAGNER BARILON que se dignem adotar as medidas necessárias voltadas à retirada do
pedido encartado no processo n. 47/2013 e a apresentação de novo requerimento,
incluindo-se as creches do Jardim Santa Rita II e do Jardim Marajoara na especificação
dos fatos a serem apurados pela Comissão Especial de Inquérito.
Nova Odessa, 18 de fevereiro de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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MOÇÃO N. 63/2013
Assunto: Congratulações com a EPTV Campinas pela
realização do quadro Prato Fácil na Cidade de Nova
Odessa.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

É com grande satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação
plenária a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida à EPTV Campinas afiliada da
Rede Globo, pela gravação do quadro Prato Fácil no nosso município.
No último dia 25 de fevereiro, a cidade de Nova Odessa foi sorteada para
gravação do quadro mencionado. Vários moradores participaram do evento e puderam
degustar a receita elaborada pelo apresentador Fernando Kassab.
A apresentação do quadro divulga o nome da cidade em nossa região e mostra
um pouco da nossa cultura. Nova Odessa será cenário da primeira edição de março,
quando começam os especiais pelos 10 anos do Prato Fácil, em que serão mostradas
receitas que homenagearão Europa (Nova Odessa), Ásia, África e Oceania.
Em face da divulgação do nome da nossa cidade, esperamos receber integral
apoio dos nobres pares no que tange a esta iniciativa e requeremos, após a deliberação
plenária, seja endereçado ofício a EPTV Campinas, dando-lhe ciência desta proposição.

Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2013.

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO
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MOÇÃO N. 67/2013
Assunto: Aplausos ao Sr. Paulo Henrique Bichof pelas
razões que especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O Sr. Paulo Henrique Bichof, diretor de Defesa Cívil, se destacou de forma
surpreendente no destelhamento da quadra da escola Simão Welsh nos primeiros dias
de janeiro deste ano, na época Nova Odessa ainda não contava com um departamento
de defesa civil, mais mesmo sem ainda ser o responsável pelo setor, fez com que os
trabalhos se desenvolvessem de forma rápida e eficaz, vindo então a amenizar os
impactos naquela situação, que poderiam ser gravíssimos.
Assim que assumiu as funções no departamento, vem buscando parcerias e
ouvindo os anseios da comunidade em todos os assuntos relevantes para a cidade,
tantos os assuntos mais complexos quanto os que são pontuais são ouvidos e tratados
pelo setor através da pessoa do Sr. Paulo.
Acredito que Sr. Paulo Henrique Bichof pelos motivos apresentados acima
mereça o reconhecimento desta casa de leis.
Sendo assim, 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 ao Homenageado.
Nova Odessa, 07 de março de 2013.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA

*************************************************************
MOÇÃO N. 68/2013
Assunto: Aplausos ao Sr. André Fernando Faganello
pelas razões que especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O André Fernando Faganello, diretor de Transporte e sistemas Viários, desde que
assumiu as atividades na referida função, não tem medido esforços em busca de
resolver problemas em nosso sistema de transporte e buscar melhorias em todos os
assuntos que tange a facilitar o cotidiano dos munícipes, bem como em buscar
aprimorar o relacionamento entre os departamentos em parceria com a comunidade.
Sabemos quanto são complexas medidas que envolvam estes assuntos, porém
com toda democracia e imparcialidade o homenageado tem se colocado a inteira
disposição, ouvindo a opinião de todos os interessados e buscando a melhor maneira de
solucionar cada questão.
Acredito que Sr. André Fernando Faganello e toda a equipe de trabalho a qual ele
gerencia mereçam o reconhecimento desta casa de leis.
Sendo assim, 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 ao Homenageado.
Nova Odessa, 06 de março de 2013.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
47
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866

www.camaranovaodessa.sp.gov.br

MOÇÃO N. 71/2013
Assunto: Congratulações com as mulheres que atuam
na área de segurança publica em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida as mulheres Guardas Municipais,
Policias Militares e Policiais Civis pelo dia internacional da mulher.
Em nosso município é possível verificar, que muitas instituições, associações e
entidades são dirigidas e contam em seu corpo de funcionários com muitas mulheres,
que desempenham com excelência, competência e profissionalismo suas atividades,
contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento de Nova Odessa, destarte,
merecendo efusivos aplausos.
As referidas mulheres supramencionadas nos orgulham muito por atuarem em um
segmento tão hostil, que é salvaguardar nossas famílias em situações adversas.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que
tange a esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado
ofício a Guarda Municipal de Nova Odessa, Policia Militar de Nova Odessa e Policia Civil
de Nova Odessa dando-lhes ciência da proposição.
Nova Odessa, 07 de março de 2013.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA

*************************************************************
MOÇÃO N. 72/2013
Assunto: Congratulações com a Sra. Andréa Souza e
Promoção Social pela organização e realização dos
eventos em homenagem ao Dia Internacional da
Mulher.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida a Sra. Andréa Souza e Promoção Social
de Nova Odessa pela organização e realização dos eventos em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher, de 7 a 9 de março.
Em nosso município é possível verificar, que muitas instituições, associações e
entidades são dirigidas por mulheres, que desempenham com excelência, competência
e profissionalismo suas atividades, contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento
de Nova Odessa, destarte, merecendo efusivos aplausos.
A Sra. Andréa Souza e Setor de Promoção Social de Nova Odessa, de 7 a 9 de
março organizaram e realizaram inúmeras atividades abertas a participação de todas as
mulheres do Município.
A programação dos eventos contou com palestras sobre violência contra a Mulher,
ação de Saúde nas UBSs com atendimento ginecológico, dentário e massoterapia,
palestra sobre câncer de pele, apresentação da orquestra filarmônica, palestra sobre
auto-estima e envelhecimento saudável, em homenagem ao seu dia.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que
tange a esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado
ofício a Sra. Andréa Souza e Setor de Promoção Social de Nova Odessa, dando-lhes
ciência da proposição.
Nova Odessa, 07 de março de 2013.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
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MOÇÃO N. 73/2013
Assunto:

Congratulações

com

o

padre

Renato

Marchioro.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação
plenária a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, por meio da qual enviamos nossos
cumprimentos ao padre Renato Marchioro, em razão do seu retorno a nossa cidade.
O

vereador

subscritor

sempre

acompanhou

a

trajetória

desse

extraordinário sacerdote. Nesse sentido, em 2007, esta Câmara Municipal aprovou a
Moção n. 107/2007, de minha autoria, em face dos 43 anos de ordenação sacerdotal do
Padre Renato, comemorado em 5 de julho daquele ano. Também, foi com imensa
gratidão que em 2008 nos despedimos do Padre Renato e o agradecemos pelo trabalho
realizado em nossa cidade através da Moção n. 15/2008.
Agora é com extrema alegria que o recebemos novamente no seio da
nossa comunidade. Conforme exposto em outras ocasiões, Padre Renato simboliza o
pároco ligado intimamente à comunidade, sempre atencioso e carregando consigo as
qualidades idealizadas pela população em um representante religioso. Uma dedicação
intensa e exemplar que fica marcada na história de nossa cidade.
Ele eternizou nos corações do povo a mensagem de amor e respeito ao
próximo, tão defendida pela Igreja Católica Apostólica Romana em todo o mundo.
Ante ao exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres
pares no que tange a esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja
endereçado ofício ao homenageado, dando-lhe ciência da proposição.
Nova Odessa, 7 de março de 2013.

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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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. 19/2013
“Altera disposições contidas na Lei n. 2.190, de 11 de dezembro de 2006 e dá
outras providências.”
Art. 1º. O art. 2º da Lei Municipal n. 2.190, de 11 de dezembro de 2006 passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º. (...)
I – residam no Município, e
II – tenham renda familiar inferior a dois salários mínimos per capita.”
Art. 2º. O art. 7º da Lei Municipal n. 2.190, de 11 de dezembro de 2006 passa a
vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 7º. (...)
§ 1º. (...)
§ 2º. (...)
§ 3º. Para efeito da exigência contida no inciso II do art. 2º, será considerado apenas
o salário-base de cada membro da família, desconsiderando-se eventuais vantagens e
descontos incluídos no holerite.”
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o inciso III do art.
2º, assim como os §1º, §2º, §3º e §4º do mesmo artigo, todos da Lei Municipal n. 2.190,
de 11 de dezembro de 2006.
Nova Odessa, 04 de março de 2013.
JOSÉ PEREIRA
JUSTIFICATIVA
Estamos submetendo à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que
tem por escopo alterar disposições contidas na Lei n. 2.190, de 11 de dezembro de
2006.
O auxílio transporte concedido aos estudantes carentes de recursos financeiros
residentes no Município é sempre objeto de diversas manifestações por parte desta
Câmara Municipal.
A primeira lei que tratou do assunto (nº 1.233, de 27 de dezembro de 1990)
concedia auxílio em até 50% (cinquenta por cento). Posteriormente foram promulgadas
outras leis (nos 1.235/91, 1.251/91, 1.288/92, 1.355/93, 1.805/01, 1.933/03 e 2005/04),
todas na tentativa de aprimorar o primeiro normativo e ampliar o referido benefício.
Atualmente está em vigor a Lei n. 2.190/2006, cujo percentual máximo previsto é
de 70% (setenta por cento).
Ademais, além do preenchimento de dois outros requisitos (residir no município e
possuir renda familiar inferior a dois salários mínimos per capita), a lei exige que o
estudante comprove haver participado, como voluntário, de campanhas sociais,
educativas ou preventivas nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, cultura,
esporte e de segurança, desenvolvidas no Município e realizadas diretamente ou com a
participação da Prefeitura Municipal (art. 2º, III).
Nesse contexto, o escopo da presente proposição é retirar a exigência de
participação em campanhas, como forma de aprimorar a legislação, tornando-a mais
justa, uma vez que a maioria dos beneficiados trabalha em horário integral e estuda,
restando pouquíssimo tempo para as outras atividades.
Importante ressaltar que a presente proposição não acarreta qualquer ônus aos
cofres públicos, inexistindo qualquer óbice que impeça sua regular tramitação e
aprovação.
Tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste a matéria,
esperamos contar com o imprescindível apoio dos nobres pares na aprovação da
presente proposição.
Nova Odessa, 04 de março de 2013.
JOSÉ PEREIRA
****************************************************************************************
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 03/2013
“Que institui o Projeto Câmara Melhor Idade”
Art. 1º. Fica instituído o projeto ‘Câmara Melhor Idade’, com os objetivos definidos
neste Decreto Legislativo.
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Art. 2º. Consistirá o projeto em reuniões com integrantes da melhor idade, nas
quais, através da vivência dos trabalhos, os participantes representarão o papel de
vereadores, apresentando e discutindo indicações, contendo problemas reais da
comunidade.
§ 1º. Poderão participar do projeto pessoas com idade igual ou superior a sessenta
(60) anos.
§ 2º. Os participantes do programa terão mandato de dois (02) anos de duração.
§ 3º. O número de participantes no programa corresponderá ao número de
vereadores que compõem a Câmara Municipal, consoante o contido no art. 14, § 2º da
Lei Orgânica do Município.
Art. 3º. Fica a Mesa Diretora da Casa autorizada a realizar trabalho conjunto com
os grupos organizados deste segmento, bem como manter entendimentos com o Poder
Executivo, visando à realização do projeto.
§ 1º. A Mesa da Casa designará equipe de funcionários para coordenar o trabalho.
§ 2º. Por ocasião da realização do trabalho conjunto serão definidos os integrantes
dos grupos que serão envolvidos no projeto, bem como a participação dos dirigentes e
as demais tarefas pertinentes à consecução dos objetivos, como calendário de trabalho,
orientações técnicas aos dirigentes e integrantes e a organização das sessões.
Art. 4º. As despesas com a realização do projeto correrão por conta das dotações
orçamentárias constantes do orçamento deste Legislativo.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
JUSTIFICATIVA
Com o objetivo de estimular a conscientização sobre o conceito e a prática das
atividades políticas e da cidadania, esta Câmara Municipal implantou, no ano de 1999, o
"Programa Vereador Estudante do Ensino Fundamental", de caráter didáticopedagógico, envolvendo alunos com idade máxima de até quatorze (14) anos.
Além dos estudantes, o projeto também atrai o interesse e aprovação dos adultos
envolvidos, como os pais e os educadores.
Com o intuito de estender o projeto para outros segmentos da sociedade,
deliberamos por estender a participação aos grupos da “melhor idade”.
De acordo com o Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003),
considera-se idoso toda pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos.
O art. 2º da lei assegura ao idoso todas as oportunidades e facilidades para a
preservação de sua saúde física e mental, bem como seu aperfeiçoamento moral,
intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
Nesse contexto, o presente projeto se compatibiliza com as normas contidas na
legislação federal, uma vez que busca promover o aperfeiçoamento moral, intelectual,
espiritual e social dos idosos.
Mais a mais, as estatísticas comprovam que a tendência na população brasileira é
a de aumentar do número de idosos.
Entretanto, acostumada a valorizar os mais jovens, a sociedade não está
preparada para acolher essa população mais velha, de maneira a lhes proporcionar uma
boa qualidade de vida.
Assim, a participação dos grupos da melhor idade no projeto que buscamos
implantar será uma oportunidade para a população idosa da cidade de manifestar suas
idéias, apresentar suas propostas e reivindicações.
Proporcionará, ainda, uma melhor compreensão da importância do Poder
Legislativo e das atividades desempenhadas pelos vereadores, contribuindo para o
aperfeiçoamento e maior conscientização enquanto cidadãos atuantes e comprometidos
com o município onde vivem.
Ante ao exposto, esperamos contar com o imprescindível apoio dos nobres pares
na aprovação do presente projeto.
Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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