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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES”
PROPOSITURAS PROTOCOLADAS NA SECRETARIA DESTA CASA E DISTRIBUÍDAS ÀS
COMISSÕES PERMANENTES PARA ANÁLISE:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 13/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR
AVELINO XAVIER ALVES, CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO NOVAODESSENSE AO SENHOR
WAGNER FAUSTO MORAIS.
As Indicações e as moções de
encaminhadas aos respectivos destinatários.

pesar

apresentadas

nesta

sessão

serão

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

PAUTA DE INDICAÇÔES
1.

N. 682/2015 - Autor: LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO
Indica ao Poder Executivo que promova gestões junto a CPFL, visando a melhoria da
iluminação no entorno da Igreja Santa Josefina Bakhita, no Jardim Alvorada.

2.

N. 683/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Poder Executivo a necessidade de sinalização no solo (faixa de pedestre) na
Avenida João Pessoa, em frente à Casa do Advogado, nº 1039.

3.

N. 684/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Poder Executivo a manutenção na proximidade da galeria pluvial na Avenida José
Penachione, cruzamento com a Rua Benedito Capelato, no Parque Fabrício.

4.

N. 685/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Poder Executivo a necessidade de contratação de um estagiário para o auxílio no
atendimento no setor de Ouvidoria do Hospital Municipal.

5.

N. 686/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Poder Executivo a necessidade de implantar uma lombada na Rua Pedro Abel
Jankovitz, no Jardim Montes das Oliveiras, próximo dos nº 77 e 76.

6.

N. 687/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica a necessidade de tampar o buraco localizado em frente ao portão da Coden, na
Avenida Ampélio Gazzetta.

7.

N. 688/2015 - Autor: VAGNER BARILON
Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, faça a recuperação da
malha asfáltica da Rua Donizete Aparecido Cordeiro, entre a Rua Ana Julia de Oliveira e Rua
dos Cedros, no Jardim das Palmeiras.
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8.

N. 689/2015 - Autor: VAGNER BARILON
Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a manutenção da
malha asfáltica da Rua Rua Jerônimo Cataneo, em toda sua extensão, no Nossa Senhora da
Fátima.

9.

N. 690/2015 - Autor: VAGNER BARILON
Indica ao Poder Executivo a necessidade de rebaixamento da guia da sarjeta e pintura de
faixa de pedestre na esquina da Rua dos Ipês com a Rua do Tamboril, no Jardim Alvorada.

10.

N. 691/2015 - Autor: VAGNER BARILON
Indica ao Poder Executivo a necessidade de recuperação de uma “canaleta de escoamento
de água” na Maximiliano Dalmédico, esquina com a Rua Norma Bassora, no Santa Luiza I.

11.

N. 692/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
Indica ao Poder Executivo a substituição da rede de basquete da praça situada no
Residencial Terra Nova.

12.

N. 693/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
Indica a realização de operação tapa buraco na Rua Azil Martins, altura do número 126.

13.

N. 694/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica a Diretoria de Habitação a previsão de visitação às obras do Residencial das Árvores
para que a população possa conhecer o maior empreendimento habitacional já construído
em Nova Odessa.

14.

N. 695/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica ao Poder Executivo que promova gestões junto ao setor responsável de obras,
visando melhorias e reparos/manutenção na valeta de paralelepípedos da esquina, Rua
Arlindo David com Antonio F. Freire, situadas no Parque Residencial Triunfo.

15.

N. 696/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica a retirada dos tubos de concreto da Rua João Bolzan, em frente ao n. 51, no Jardim
Planalto (próximo do campo de futebol).

16.

N. 697/2015 - Autor: LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO
Indica ao Poder Executivo a necessidade de melhorias na malha asfáltica da rua das
Imbuias, em frente ao nº 298, no Jardim das Palmeiras.

17.

N. 698/2015 - Autor: LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO
Indica ao Poder Executivo a necessidade de melhorias na malha asfáltica da rua dos
Angicos, em frente ao nº 35, no Jardim das Palmeiras.

PAUTA DE MOÇÕES DE PESAR
1.

N. 192/2015 - Autor: JOSÉ PEREIRA
Voto de pesar pelo falecimento do advogado Dr. Eduardo José Faccio.

2.

N. 196/2015 - Autor: VAGNER BARILON
Voto de pesar pelo falecimento do Senhor Pedro de Souza Muniz.

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

www.camaranovaodessa.sp.gov.br

4

EXPEDIENTE
FASE DELIBERATIVA
ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PLENÁRIA
NA VIGÉSIMA OITAVA
SESSÃO ORDINÁRIA A SER
REALIZADA NO DIA
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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA,
REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015.
Aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto do ano de 2015 (dois mil e quinze), presentes os
seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES
DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, LUCILENE DELLA PONTA
ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA
FONSECA, realizou a Câmara Municipal sua vigésima sétima sessão ordinária do terceiro
ano legislativo, da décima terceira legislatura do ano 2015. Às 18 (dezoito) horas e 15
(quinze) minutos, havendo número legal, o presidente, vereador VLADIMIR ANTONIO DA
FONSECA, declara aberta a sessão e solicita que a servidora Marineuza Lira da Silva
proceda a leitura de um trecho da Bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador SEBASTIÃO
GOMES DOS SANTOS, INDICAÇÃO N. 663/2015 que indica a adoção das medidas necessárias
voltadas à sinalização no solo (faixa de pedestres), em frente à creche situada na Rua Maria
Raposeira Azenha, n. 475, na Vila Azenha. INDICAÇÃO N. 664/2015 que indica a adoção das
medidas necessárias voltadas à sinalização no solo (faixa de pedestres), em frente a
entrada do campo e da quadra de esportes situados na Rua Dante Gazzetta, na Vila
Azenha. INDICAÇÃO N. 665/2015 que indica a adoção das medidas necessárias voltadas à
sinalização no solo (faixa de pedestres), em frente à entrada do portão da EMEF Paulo
Azenha, situada na Rua Antonio Carrion, na Vila Azenha. INDICAÇÃO N. 666/2015 que indica
ao Poder Executivo a necessidade de implantar uma lombada na Rua Eduardo Hansen, em
frente aos números 102 e 105, no Jardim São Manoel. Do vereador JOSÉ PEREIRA,
INDICAÇÃO N. 667/2015 que indica a necessidade de extração da árvore situada na Rua
Caetano Benincasa, em frente ao n. 2, no Residencial Dona Maria R. Azenha. Da vereadora
LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, INDICAÇÃO N. 668/2015 que indica adoção de medidas no
sentido de efetuar manutenção dos brinquedos no parque infantil existente na praça Wadih
Bufarah, no Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 669/2015 que indica adoção de medidas no
sentido de efetuar manutenção dos brinquedos no parque infantil existente entre a Av.
Ampélio Gazzetta e Rua Antonio Zanaga, no Jardim Santa Rosa (próximo a Igreja Santo
Amaro). INDICAÇÃO N. 668/2015 que indica adoção de medidas no sentido de efetuar
retirada/limpeza de entulho/galhos na área do Ginásio de Esportes, no Jardim São Jorge. Do
vereador AVELINO XAVIER ALVES, INDICAÇÃO N. 671/2015 que indica a revitalização da
sinalização do solo (faixas para travessia de pedestres e da lombada), com certa urgência,
na Rua Azil Martins, no Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 672/2015 que indica a
manutenção/reparos urgente no passeio público (placas do piso que estão soltas) da Praça
Aquiles Rodrigues Magalhães, no Residencial 23 de Maio. INDICAÇÃO N. 673/2015 que
indica a necessidade de limpeza (varredura e capinação) das guias e calçadas em toda a
extensão do Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 674/2015 que indica
ao Poder Executivo a necessidade de manutenção/reparos, com certa urgência, nas tábuas
do piso da ponte que liga os bairros Jardim São Manoel ao Residencial 23 de Maio.
INDICAÇÃO N. 675/2015 que indica a manutenção urgente do impedimento de passagem de
moto e de carro (quebra corpo) da ponte que liga o Jardim Flórida ao Jardim Nossa Senhora
de Fátima (ponte da Feltrin). Do vereador VAGNER BARILON, INDICAÇÃO N. 676/2015 que
indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a manutenção da
malha asfáltica da Rua das Acácias, entre as ruas Angicos e Perobas, no Jardim das
Palmeiras. INDICAÇÃO N. 677/2015 que indica ao Poder executivo que, através dos setores
competentes faça a manutenção da malha asfáltica da Rua das Aroeiras no Jardim das
Palmeiras, em toda sua extensão. INDICAÇÃO N. 678/2015 que indica ao Poder Executivo
que, através dos setores competentes, faça a manutenção da malha asfáltica da Rua Vitório
Crispim, entre as ruas Ana Julia de Oliveira e Aroeiras, no Jardim das Palmeiras. INDICAÇÃO
N. 679/2015 que indica ao Poder executivo que, através dos setores competentes faça a
manutenção da malha asfáltica da Rua das Nogueiras no Jardim das Palmeiras, em toda sua
extensão. INDICAÇÃO N. 680/2015 que indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores
competentes façam a manutenção da malha asfáltica da Rua das Perobas entre as ruas
Tamboril e Vitório Crispim, no Jardim das Palmeiras. INDICAÇÃO N. 681/2015 que indica ao
Prefeito Municipal que, através dos setores competentes façam a manutenção da malha
asfáltica da Rua Cabreuvas, entre as ruas Tamboril e Vitório Crispim, no Jardim das
Palmeiras. MOÇÕES DE PESAR: Do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, MOÇÃO N.
179/2015 voto de pesar pelo falecimento de Eduardo Lerach Garcia Filho. MOÇÃO N.
180/2015 voto de pesar pelo falecimento de Leandro Barreto Silva. MOÇÃO N. 181/2015
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voto de pesar pelo falecimento de Vinicius Bartolomei de Oliveira. MOÇÃO N. 182/2015 voto
de pesar pelo falecimento de Ricardo de Oliveira. Da vereadora LUCILENE DELLA PONTA
ARAUJO, MOÇÃO N. 183/2015 voto de pesar pelo falecimento da Senhora Quitéria Maria de
Melo da Silva. Do vereador AVELINO XAVIER ALVES, MOÇÃO N. 179/2015 voto de pesar pelo
falecimento da Senhora Maria Lucia Bassi (faixa 01). ATA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO
ORDINÁRIA é colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo
APROVADA por unanimidade (faixa 02). Após, o presidente anuncia a PAUTA DE
REQUERIMENTOS E MOÇÕES: REQUERIMENTO N. 361/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO
JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a campanha de castração
de animais. A discussão e votação da proposição restaram prejudicadas, ante a ausência do
autor no Plenário (faixa 03). REQUERIMENTO N. 439/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO
JOSÉ SCHOODER, solicita informações complementares do Chefe do Executivo sobre a
presença de animais no Residencial das Árvores. A discussão e votação da proposição
restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 04). REQUERIMENTO N.
470/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito
Municipal sobre o Conselho Municipal de Saúde de Nova Odessa. É colocado em discussão,
o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO
por unanimidade (faixa 05). REQUERIMENTO N. 481/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal, e da CPFL sobre a
possibilidade de instalação de iluminação pública entre as ruas Ana Júlia de Oliveira e Olívio
Belinatti próximo do nº 15, no Jardim São Manoel. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 06). REQUERIMENTO N.
497/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 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. A discussão e votação da proposição restaram
prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 07). REQUERIMENTO N. 498/2015
de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações complementares do
Prefeito Municipal sobre a implantação de creche na região formada pelos bairros
Residencial Triunfo, Santa Luiza I e II, Nossa Senhora de Fátima e Terra Nova. A discussão e
votação da proposição restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa
08). REQUERIMENTO N. 499/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita
informações do Prefeito Municipal sobre o recapeamento das ruas do Jardim Planalto, do
Jardim Eneides e do Jardim São Francisco. A discussão e votação da proposição restaram
prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 09). REQUERIMENTO N. 500/2015
de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito
Municipal e do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) sobre o
fornecimento de refeição aos alunos da ETEC de Nova Odessa. A discussão e votação da
proposição restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 10).
REQUERIMENTO N. 511/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita
informações do Prefeito Municipal sobre execução de força tarefa “Meu Bairro Melhor” nos
Jardins: São Jorge, São Manoel, Santa Rosa, Éden e Palmeiras. É colocado em discussão, os
vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA e AVELINO XAVIER ALVES discursam. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 11). REQUERIMENTO N. 513/2015 de
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a recuperação da malha asfáltica da Rua Pastor Alfredo Klava, altura do nº
20 – Matilde Berzin. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 12). REQUERIMENTO N. 514/2015 de autoria do vereador
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal a criação de
um Espaço de Vivência Cultural e Educacional para jovens e adolescentes visando a
Inclusão Social. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 13). REQUERIMENTO N. 515/2015 de autoria do vereador
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
Implantação do protocolo de Manchester no Pronto Socorro do Hospital Municipal. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 14). REQUERIMENTO N. 516/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES
DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a criação de um sistema
de área protegida do município de Nova Odessa. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 15). REQUERIMENTO N.
517/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do
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Prefeito Municipal sobre o envio de um projeto a esta casa de leis, criando um
Procedimento de Notificação Compulsória de Violência Contra a Mulher atendida em
Serviços de Urgência e Emergência, na rede básica de atendimento pública e privada. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 16). REQUERIMENTO N. 524/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO
GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre o término do
recapeamento da malha asfáltica das ruas do Jardim Fadel. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 17).
REQUERIMENTO N. 526/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita
informações do Prefeito Municipal sobre a implantação de três lombadas na Avenida
Antonio Berne, Jardim Santa Rita II, nos pontos que especifica. É colocado em discussão,
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 18).
REQUERIMENTO N. 527/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita
informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de substituição de lixeiras das
creches por contêineres, pelas razões que especifica. É colocado em discussão, o vereador
AVELINO XAVIER ALVES discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 19). REQUERIMENTO N. 533/2015 de autoria da vereadora LUCILENE
DELLA PONTA ARAUJO, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a possibilidade de
liberação da Pesca no Bosque Manoel Jorge, conforme especifica. É colocado em discussão,
os vereadores LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 20). REQUERIMENTO N. 534/2015 de autoria da vereadora LUCILENE
DELLA PONTA ARAUJO, solicita informação do Prefeito Municipal, através do setor
competente, sobre o número de alunos deficientes físicos existentes na rede municipal de
ensino, pelas razões que especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 21). REQUERIMENTO N. 537/2015 de
autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Prefeito
Municipal, sobre a existência de estudos voltados a construção de calçada na área pública
no Jd. Maria Helena, conforme especifica. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 22). REQUERIMENTO N.
538/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do
Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos voltados a revitalizar o marco Brasil 500
anos na entrada da cidade, conforme especifica. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 23). REQUERIMENTO N.
539/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do
Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos voltados a instalação de uma academia
publica semelhante a instalada no ginásio municipal na região do Jardim Alvorada,
conforme especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 24). REQUERIMENTO N. 540/2015 de autoria da
vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de implantar sistema de Doação de Mobiliário usado no município. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 25). REQUERIMENTO N. 564/2015 de autoria do vereador ANTONIO
ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre o atendimento escolar das
crianças que residirão no Residencial das Árvores. É colocado em discussão, o vereador
ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 26). REQUERIMENTO N. 565/2015 de autoria do vereador ANTONIO
ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a creche do Jardim
Capuava – Concorrência Pública n. 03/CP/2015 – Processo n. 2089/2015. É colocado em
discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, VAGNER BARILON e SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS discursam. É colocado
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 27). REQUERIMENTO N. 566/2015 de
autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, solicita informações do Chefe do Executivo, sobre o
procedimento que será adotado para evitar o empoçamento de água na Rua Alexandre
Bassora, 189, Jardim Nossa Senhora de Fátima. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 28). REQUERIMENTO N.
567/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações ao Chefe
do Executivo as medidas que serão adotadas com relação ao descumprimento do Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em 2008. É colocado em discussão, o vereador
ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. O vereador VAGNER BARILON solicita adiamento da
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votação do requerimento por quatro sessões. O pedido de adiamento é submetido ao
Plenário, sendo aprovado (faixa 29). REQUERIMENTO N. 568/2015 de autoria do vereador
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre os motivos que
ensejaram na exoneração e posterior nomeação do servidor Manoel Messias de Oliveira
para o mesmo emprego público, de provimento em comissão (Diretor de Vigilância em
Saúde). É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 30). REQUERIMENTO N.
569/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do
Prefeito Municipal, sobre o serviço de varrição realizado nos bairros da cidade. É colocado
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade
(faixa 31). REQUERIMENTO N. 570/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal se os sítios e portais da Administração
Pública Municipal estão adaptados a programas leitores de tela, garantindo assim a
acessibilidade às pessoas com deficiência visual. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 32). REQUERIMENTO N.
571/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do
Chefe do Executivo sobre a instalação de um semáforo e faixa de pedestres na Rua Celeste
Cereser Paulão, cruzamento com a Rua Maximiliano Dalmédico, próximo da entidade
APADANO, no jardim Santa Luiza II. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 33). REQUERIMENTO N. 572/2015 de
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a contratação de pessoas com deficiência para cargos em comissão. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 34). REQUERIMENTO N. 573/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO
GOMES DOS SANTOS, solicita informações sobre a existência de estudo voltado à
construção de uma rotatório na Rua Olívio Bellinate, cruzamento com as ruas Vitório
Crispim e Valter Pereira Diniz, no Jardim São Manoel. É colocado em discussão, os
vereadores SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam.
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 35). REQUERIMENTO N.
574/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a empresa instalada na Rua Belo Horizonte, esquina com a Rua Vitória, no Jardim São
Jorge. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA e AVELINO XAVIER
ALVES discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 36).
REQUERIMENTO N. 575/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita
informações do Prefeito Municipal sobre a existência de projeto voltado à reforma e
revitalização do parquinho infantil situado na Rua Vicente Lemma, esquina com a Rua João
C. Pedrosa, no Jardim Marajoara. É colocado em discussão, o vereador AVELINO XAVIER
ALVES discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 37).
REQUERIMENTO N. 576/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita
informações complementares do Chefe do Executivo sobre a possibilidade de implantação
de sistema de coleta e afastamento de esgoto na Rua Heitor Penteado (Colônia da FEPASA).
É colocado em discussão, os vereadores AVELINO XAVIER ALVES e VLADIMIR ANTONIO DA
FONSECA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 38).
REQUERIMENTO N. 577/2015 de autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO,
solicita informações do Chefe do Executivo sobre a possibilidade de parceria com as
floriculturas do Município para plantões a distância e/ou de finais de semana, conforme
especifica. É colocado em discussão, os vereadores LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO,
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO discursam. É colocado
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 39). REQUERIMENTO N. 578/2015 de
autoria da vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, solicita informações do Chefe do
Executivo sobre a possibilidade de implantação de botão de pedestre do semáforo no
cruzamento da Av: Ampélio Gazzetta com Av: Dr. Ernesto Sprogis, no Jardim Santa Rosa. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 40). REQUERIMENTO N. 579/2015 de autoria do vereador VLADIMIR
ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de
estudos voltados a realizar melhorias no Bosque Manoel Jorge, conforme especifica, pelas
razões que especifica. É colocado em discussão, o vereador VLADIMIR ANTONIO DA
FONSECA discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 41).
REQUERIMENTO N. 580/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA,
solicita informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de implantação de um
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estacionamento na Avenida Ampélio Gazzetta, para atender a área comercial situada
naquela localidade. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 42). REQUERIMENTO N. 581/2015 de autoria da
vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre
o Velório Municipal. É colocado em discussão, os vereadores LUCILENE DELLA PONTA
ARAUJO, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 43). REQUERIMENTO N.
582/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do
Prefeito Municipal sobre a criação de um projeto voltado ao Bairro Sustentável. É colocado
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade
(faixa 44). REQUERIMENTO N. 583/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES,
solicita informações do Chefe do Executivo sobre as medidas que serão adotadas com
relação aos caminhões que aguardam a entrega de mercadorias no Supermercado Pague
Menos. É colocado em discussão, os vereadores AVELINO XAVIER ALVES e VLADIMIR
ANTONIO DA FONSECA discursam. O vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS solicita
vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 45).
REQUERIMENTO N. 584/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita
informações do DER sobre os problemas detectados no trevo de acesso aos bairros Jardim
Nossa Senhora de Fátima e Residencial Triunfo, na Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 46). REQUERIMENTO N. 585/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, solicita, para fins de fiscalização, cópia do contrato firmado com a empresa J.
R. da Silva Jardinagem ME. É colocado em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa
47). REQUERIMENTO N. 586/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,
solicita, para fins de fiscalização, cópia das ordens de serviço vinculadas ao processo PP n.
94/2014 (pregão presencial objetivando a contratação de empresa para serviço de
capinação). É colocado em discussão, a vereadora LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO solicita
vista da proposição, sendo atendida por se tratar do primeiro pedido (faixa 48).
REQUERIMENTO N. 587/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita
informações do DER – Departamento de Estradas e Rodagens, sobre a implantação de cerca
de segurança (guard rail) na Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg. É colocado em discussão, os
vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VAGNER BARILON discursam. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 49). MOÇÃO N. 184/2015 de autoria do
vereador JOSÉ PEREIRA, congratulações com o tenor Cesar Camargo e com a pianista Laura
Boaventura pelo recital “Óperas e Romances”, apresentado no último dia 17 de julho, no
Paço Municipal. É colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo
APROVADA por unanimidade (faixa 50). MOÇÃO N. 185/2015 de autoria do vereador JOSÉ
PEREIRA, aplausos aos advogados inscritos na 236ª Subseção da O.A.B., em razão do "Dia
do Advogado”. É colocada em discussão, os vereadores JOSÉ PEREIRA e VLADIMIR ANTONIO
DA FONSECA discursam. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa
51). Na sequência, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER (faixa 52), AVELINO XAVIER
ALVES (faixa 53), CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO (faixa 54), SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS (faixa 55) e VAGNER BARILON (faixa 56) utilizam a Tribuna Livre. Após o intervalo
regimental, o presidente anuncia a ORDEM DO DIA – 01 – REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL –
PROJETO DE LEI N. 82/2015 DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, QUE DISPÕE SOBRE A
DESAFETAÇÃO E DOAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS QUE ESPECIFICA À ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em
discussão, os vereadores JOSÉ PEREIRA, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES,
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER e CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO discursam. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CELSO
GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, LUCILENE DELLA
PONTA ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VAGNER BARILON) (faixa 57). 02 –
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – PROJETO DE LEI N. 83/2015 DE AUTORIA DO PREFEITO
MUNICIPAL, QUE DISPÕE SOBRE DESAFETAÇÃO DE ÁREA E AUTORIZAÇÃO PARA PERMUTA
COM ESPORTE CLUBE LÍTERO. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES
TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, SEBASTIÃO GOMES
DOS SANTOS, LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, VAGNER
BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É colocado em votação, sendo
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APROVADO por cinco votos favoráveis (AVELINO XAVIER ALVES, CELSO GOMES DOS REIS
APRÍGIO, LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VAGNER
BARILON), dois votos contrários (ANTONIO ALVES TEIXEIRA e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER) e
uma ausência (JOSÉ PEREIRA) (faixa 58). 03 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 23/2015 DE AUTORIA
DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, QUE DISPÕE SOBRE O TRANSPORTE DE ANIMAIS
DOMÉSTICOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE NOVA ODESSA.
É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita vista da proposição,
sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 59). 04 – PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N.
30/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, QUE DISPÕE SOBRE FEIRAS ITINERANTES
INTERMUNICIPAIS, ESTABELECE NORMAS PARA A OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DE
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, o
vereador JOSÉ PEREIRA solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do
primeiro pedido (faixa 60). 05 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 39/2015 DE AUTORIA DO
VEREADOR JOSÉ PEREIRA, QUE ALTERA DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL N. 2.084,
DE 12 DE SETEMBRO DE 2005. É colocado em discussão, o vereador JOSÉ PEREIRA solicita
vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 61). 06 –
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO
DO PROJETO DE LEI N. 60/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR AVELINO XAVIER ALVES, QUE
DISPÕE SOBRE O PROJETO HABITE-SE ECOLÓGICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado
em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição,
sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 62). 07 – PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N.
63/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, QUE ESTABELECE
DESCONTO DE 100% (CEM POR CENTO) NO PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO (IPTU) AOS IMÓVEIS EM QUE ESTEJAM INSTALADAS CLÍNICAS
VETERINÁRIAS QUE PRESTEM ATENDIMENTO AOS ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO
E/OU ATROPELADOS. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 63). 08 –
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO
DO PROJETO DE LEI N. 65/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, QUE DISPÕE
SOBRE O PROGRAMA UNATI - UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, o vereador JOSÉ PEREIRA solicita vista da
proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 64). Na sequência, os
vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 65), VAGNER BARILON (faixa 66) e SEBASTIÃO
GOMES DOS SANTOS (faixa 67) utilizam a Tribuna Livre para Explicação Pessoal. Em
seguida, o presidente autoriza o uso da Tribuna pelo presidente do Sindicato dos
Condutores, Sr. Paulo Sérgio Silva (faixa 68). Após, o presidente informa que a próxima
sessão ordinária será realizada no dia 24 de agosto de 2015. Nada mais havendo a tratar,
declara encerrada a sessão (faixa 69). Para constar, lavrou-se a presente ata.

------------------------------------ / ------------------------------------ /-----------------------------------1º Secretário
Presidente
2º Secretário
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PAUTA DE
REQUERIMENTOS E MOÇÕES
SESSÃO ORDINÁRIA DE

24 DE AGOSTO DE 2015

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

www.camaranovaodessa.sp.gov.br

12

REQUERIMENTO N. 361/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a campanha de castração de animais.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Há anos Nova Odessa possui um importante trabalho voltado à castração de
animais pertencentes a famílias carentes de recursos financeiros.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo,
postulando informações sobre as próximas campanhas de castração a serem realizadas no
município, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Foi deflagrado processo de licitação voltado à castração de animais para o
presente exercício?
b) Na afirmativa, quantos animais serão castrados?
c) Na negativa, quando será deflagrado o processo licitatório respectivo?
d) Qual a demanda existente?
e) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 28 de abril de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
********************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 439/2015
Assunto: Solicita informações complementares do Chefe
do Executivo sobre a presença de animais no Residencial
das Árvores.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em setembro de 2014, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n.
775/2014, que solicitava informações do Prefeito Municipal sobre a presença de animais no
Residencial das Árvores. Na ocasião, foram apresentados os seguintes questionamentos
sobre o assunto:
a) Foi editada norma que disciplina a presença de animais nas unidades
habitacionais em questão?
b) Na afirmativa, favor enviar cópia do referido regulamento.
c) Na negativa, a Administração pretende regulamentar a questão?
d) Foi realizado estudo com as famílias cadastradas sobre a quantidade de animais
que cada uma possui?
e) Considerando que o canil da Associação dos Amigos dos Animais de Nova
Odessa está superlotado, a Prefeitura pretende implantar um canil municipal para abrigar
esses animais?
f) Outras informações consideradas relevantes.
Em atendimento à referida proposição, o Prefeito nos informou que nenhuma
norma que disciplina a presença de animais nas referidas unidades habitacionais foi
editada, uma vez que a questão será definida pelos moradores representantes do Conselho
Gestor e Síndico, juntamente com a empresa contratada para a gestão do condomínio.
Informou, ainda, que, após a emissão da lista final dos aprovados, seria realizado
um estudo com as famílias cadastradas, buscando saber a quantidade de animais que cada
um possui.
Esclareceu, por último, que a atual Administração estuda a possibilidade da
implantação de um novo canil, conforme sugerido (Ofício CAM n. 678/2014, datado de 20
de outubro de 2014).
Em face do exposto, tendo em vista o decurso de 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 Chefe do Executivo,
postulando informações sobre o início do levantamento junto as famílias, no que tange a
presença de animais, bem como sobre as providências que a Prefeitura irá tomar para
evitar o abandono dos mesmos.
Nova Odessa, 11 de junho de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 497/2015
Assunto: 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.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Prefeito Municipal, postulando se digne manifestar sobre a existência de estudo voltado à
implantação de uma Unidade Básica de Saúde na região dos bairros Parque Triunfo, Nossa
Senhora de Fátima, Santa Luíza I e II e Residencial Terra Nova.
A nova unidade além de atender à referida região, também será responsável por
diminuir os trabalhos na UBS do Jardim São Jorge.
Nova Odessa, 6 de julho de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
********************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 498/2015
Assunto: Solicita informações complementares do Prefeito
Municipal sobre a implantação de creche na região
formada pelos bairros Residencial Triunfo, Santa Luiza I e
II, Nossa Senhora de Fátima e Terra Nova.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em abril de 2013, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n.
215/2013, através do qual solicitou informações do Chefe do Executivo sobre a existência
de estudo voltado à implantação de creche na região formada pelos bairros Residencial
Triunfo, Santa Luiza I e II, Nossa Senhora de Fátima e Terra Nova.
Em atendimento à referida proposição, o Prefeito informou que a Administração
Municipal assinou o termo de adesão ao Programa Creche Escola em 21 de março de 2013
e o projeto encontrava-se na sua fase de planejamento.
Informou, ainda, que a implantação da referida creche implicará em 150 (cento e
cinquenta) novas vagas para atender a referida região. O ofício está datado de 14 de maio
de 2013.
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 novas informações
sobre o assunto, especialmente no tocante a data prevista para o início das obras afetas à
referida creche.
Nova Odessa, 6 de julho de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

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

www.camaranovaodessa.sp.gov.br

14

REQUERIMENTO N. 499/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
o recapeamento das ruas do Jardim Planalto, do Jardim
Eneides e do Jardim São Francisco.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Prefeito Municipal, postulando se digne manifestar sobre a data prevista para o
recapeamento das ruas do Jardim Planalto, do Jardim Eneides e do Jardim São Francisco.
Nova Odessa, 6 de julho de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
********************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 500/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e do
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
(CEETEPS) sobre o fornecimento de refeição aos alunos da
ETEC de Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 2014, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n. 37/2014 que
solicitava informações do Prefeito Municipal e do Centro Estadual de Educação Tecnológica
Paula Souza sobre o fornecimento de refeição aos alunos da ETEC de Nova Odessa.
Em atendimento à referida proposição, o Chefe do Executivo informou que o assunto
foi amplamente discutido entre os técnicos e responsáveis das áreas envolvidas com a
merenda escolar, constatando-se que a melhor alternativa era o oferecimento da merenda
seca para os alunos do período diurno, considerando os limites da legalidade e da
disponibilidade funcional e financeira, bem como os repasses governamentais instituídos
para esse fim.
Em face do exposto REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal e ao CEETEPS,
postulando informações sobre o fornecimento de refeição aos alunos da ETEC de Nova
Odessa, no período noturno.
A medida é necessária, pois esses alunos vêm de uma jornada de trabalho ou vão a
ela sem alimentação, o que pode contribuir para uma defasagem no aprendizado, sendo
que muitos não têm condições financeiras para fazer uma refeição fora de casa.
Nova Odessa, 3 de julho de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

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

www.camaranovaodessa.sp.gov.br

15

REQUERIMENTO N. 545/2015
Assunto: Solicita, para fins de fiscalização, informações
sobre o fornecimento de água pela Coden à empresa
Recam Limpadora.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre o fornecimento de água pela Coden à empresa Recam
Limpadora, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Quantos litros de água foram fornecidos à referida empresa nos exercícios de
2013, 2014 e 2015?
b) Qual o valor pago pelos referidos fornecimentos?
c) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 23 de julho de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 548/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
o pagamento dos salários dos funcionários do Instituto
Ciências da Vida – ICV, em cumprimento à decisão
judicial.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Tendo em vista as informações contidas na matéria jornalística intitulada “Justiça
trabalhista bloqueia bens do ICV e determina que Prefeitura pague salários”, cópia anexa,
veiculada pelo Jornal de Nova Odessa.
Considerando que a sentença da 1ª Vara do Trabalho de Americana intimou, em
caráter liminar, a Secretaria de Saúde do Município a depositar em Juízo a quantia de R$
1.116.052,91, resultante de crédito retido em nome do ICV, 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 assunto, especialmente no tocante aos
seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) O valor já foi depositado, conforme determinado na sentença acima
mencionada? Enviar cópia do comprovante de depósito.
b) Por que o Município se recusou a firmar TAC (Termo de Ajuste de Conduta)?
c) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 3 de agosto de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

************************************************************************************
REQUERIMENTO N. 588/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a realização de reparos no passeio público em frente à
Delegacia de Polícia Civil de Nova Odessa.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Considerando que na calçada em frente ao prédio da Delegacia da Polícia Civil de
Nova Odessa existe um buraco com, aproximadamente, meio metro de extensão,
circunstância que dificulta o trânsito de pedestres no local e os coloca em risco, REQUEIRO,
aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a data
prevista para a realização de reparos no local.
Nova Odessa, 17 de agosto de 2015.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 589/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a aplicabilidade da Lei n. 2.702/2013, que disciplina o
recolhimento de veículos abandonados nas vias públicas
do Município e dá outras providências.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 21 de maio de 2013 entrou em vigor a Lei n. 2.702/2013, que disciplina o
recolhimento de veículos abandonados nas vias públicas do Município e dá outras
providências.
O art. 1º da referida lei estabelece que a Administração Municipal, através dos
setores competentes, ao tomar conhecimento da existência de veículo automotor de
qualquer natureza que, há pelo menos três dias, encontra-se abandonado em via pública do
Município, afixará nele um adesivo convocando o respectivo proprietário para removê-lo do
local.
Considera-se abandonado para os fins do art. 2º, o veículo ou carcaça que
apresentar, no mínimo, um dos requisitos: I- esteja em evidente estado de decomposição,
ainda que coberto com capa de material sintético; II- não possua placa de identificação
obrigatória; III- esteja impossibilitado de se deslocar com segurança por seus próprios
meios; IV- esteja em visível mau estado de conservação, carroceria com evidentes sinais de
colisão; V- tenha sido alvo de vandalismo; e VI- ofereça risco à segurança ou à saúde de
munícipes.
Se competidos quinze dias de abandono, sem que o proprietário ou responsável
tenha adotada as devidas providências referentes à sua remoção, deverá o veículo
automotor ser recolhido para o depósito da Prefeitura ou outro local apropriado (art. 3º).
Após o recolhimento do veículo automotor caberá à Prefeitura Municipal adotar as
medidas necessárias para a identificação do respectivo proprietário ou responsável,
aplicando-se, para tanto, as normas legais em vigor que regulam a matéria (art. 4º).
Uma vez identificado, o proprietário ou responsável será notificado para resgatar o
veículo abandonado dentro do prazo de quinze (15) dias, com a cobrança do preço público
das despesas administrativas de remoção e guarda ou estacionamento em local apropriado,
sem prejuízo das sanções legais, na forma da legislação em vigor (art. 5º).
Decorrido o prazo de noventa dias, sem a reclamação apropriada e o pagamento
do que for devido ao Município e a outros entes federativos, o veículo será submetido a
leilão público, para efeito de sua alienação, pelo valor mínimo de arrecadação, cuja receita
obtida será destinada aos cofres públicos (art. 6º).
Em que pese a existência da norma, não temos notícias sobre aplicabilidade, na
prática.
Ante ao exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, solicitando as
seguintes informações:
a) A Lei Municipal n. 2.702/2013 está sendo aplicada?
b) Na afirmativa:
b.1) Quantos adesivos foram afixados convocando o respectivo proprietário para
remover o veículo do local, nos termos do art. 1º?
b.2) Quantos veículos foram removidos para o depósito da Prefeitura ou outro local
apropriado na hipótese de transcorrer quinze dias de abandono, sem que o proprietário ou
responsável tenha adotada as devidas providências referentes à sua remoção?
b.3) Quantas notificações para resgatar o veículo abandonado dentro do prazo de
quinze dias (art. 5º) desde a entrada em vigor da referida lei?
b.4) Quantos veículos foram submetido à leilão público, para efeito de sua
alienação? Quais valores foram arrecadados aos cofres públicos?
c) Na negativa, justificar.
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 17 de agosto de 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 590/2015
Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo sobre
a possibilidade de redução de carga horária de alguns
setores

e/ou

servidores,

sem

a

redutibilidade

de

vencimentos, para auxiliar na redução de despesas da
Administração Municipal.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É sabido que o Brasil passa por intensa crise financeira. O Governo Federal está
atrasando pagamento de aluguéis de embaixadas mundo afora, não pagou a locação de
veículos durante visita da presidente Dilma em viagem aos Estados Unidos. Nem mesmo a
primeira parcela do 13º salário dos aposentados, que habitualmente é paga em setembro,
deverá ser paga na data este ano.
Toda essa crise reflete diretamente nos repasses, estaduais e municipais.
Justamente por isso, Nova Odessa sofre com a queda da receita. Basta analisarmos os
repasses mensais e veremos que os recursos estão em queda livre.
Embora a jornada dos servidores municipais seja fixada por legislação, algumas
cidades já adotam um pacote de contenção de gastos. Entre as medidas, a redução da
jornada.
A iniciativa colaboraria com a redução de alguns custos que, ao final de
determinado período, faz grande diferença. A eventual redução da jornada geraria
economia na utilização de ar-condicionado, água, energia, papel, pão, café e outros
materiais de consumo.
A demanda por atendimento ao público pode não ser justificada a todos os setores
para que atuem por 40 horas semanais. É questão de estudos.
Diante da constatada crise que assola o povo brasileiro, a alternativa ora proposta
se coaduna com o interesse público.
Ante ao exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, e após ouvido
o Plenário que se digne informar sobre a possibilidade de redução de carga horária de
alguns setores, sem a redutibilidade de vencimentos, para auxiliar na redução de despesas
da Administração Municipal.
Nova Odessa, 18 de agosto de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 591/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
implantação de melhorias na Avenida João Bento Carneiro,
próximo à escola Simão Welsh, no Jardim Santa Rita II.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em junho de 2013, o vereador subscritor apresentou o requerimento n. 511/2013,
solicitando informações do Prefeito Municipal sobre a implantação das melhorias abaixo
especificadas na Avenida João Bento Carneiro, próximo à escola Simão Welsh, no Jardim
Santa Rita II.
- Faixa de segurança.
- Redutor de velocidade.
- Sinalização das vans e ônibus.
- Estacionamento para idosos e deficientes.
- Sentido único centro/bairro.
- Outras sinalizações pertinentes.
- Estacionamento 45%.
- Placa de identificação.
Em atendimento à referida propositura, o Chefe do Executivo informou que
Administração Municipal iniciou os estudos quando a real necessidade das melhorias ora
pleiteadas para a respectiva

implementação, a fim de aumentar a segurança dos

munícipes.
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 possibilidade de implantação das melhorias supracitadas
na avenida em questão.
 Os estudos já foram realizados?
 Qual o resultado?
 Outras informações relevantes sobre o assunto.
Nova Odessa, 17 agosto 2015.

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 592/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a construção de banheiros na praça Dr. Cezar Souza
Ladeia, no Jardim Santa Rita II.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por moradores que relataram a grande
necessidade de construção de banheiros na praça Dr. Cezar Souza Ladeia, no Jardim Santa
Rita II.
A praça é muito utilizada pela população, inclusive por moradores de vários bairros
vizinhos.
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 construção de banheiros na praça em questão.
Nova Odessa, 18 de agosto de 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

************************************************************************************
REQUERIMENTO N. 593/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
o recapeamento da malha asfáltica da Avenida José
Penachione, Rua João Bolzan e início da Rua Ângelo
Príncipe Padela, no Parque Fabrício.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação dos munícipes residentes no Parque Fabrício,
REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre o
recapeamento da malha asfáltica na Avenida José Penachione, na Rua João Bolzan e no
início da Rua Ângelo Príncipe Padela, no Parque Fabrício,
Essas vias se encontram com muitos buracos, pedras e mato no asfalto, sendo que
o asfalto está se desfazendo, por estes motivos já aconteceram vários acidentes nesses
locais.
Nova Odessa, 18 de agosto de 2015.
SEBATIÃO GOMES DOS SANTOS
FOTOS TIRADAS DIA 18/08/2015
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REQUERIMENTO N. 594/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo e dos
responsáveis pela Agência do INSS em Nova Odessa,
sobre a construção de rampas de acesso no referido
prédio, conforme as normas da ABNT.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação das pessoas com deficiência física (cadeirantes),
REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo e aos responsáveis pela Agência do INSS,
postulando informações sobre a possibilidade de construção de rampa de acesso conforme
o padrão da ABNT no local acima mencionado.
Nova Odessa, 18 de agosto de 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

Fotos tiradas dia 18/08/2015
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REQUERIMENTO N. 595/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
o retorno do Fórum ao antigo prédio (Avenida João
Pessoa).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Esta Câmara Municipal tem acompanhado atentamente as questões afetas à
destinação de local adequado para o funcionamento do Fórum de Nova Odessa.
A intenção era que o Município procedesse à locação de outro imóvel para abrigar
o referido serviço. Nesse sentido, em 13 de julho passado, este Legislativo aprovou, por
unanimidade, o projeto de lei n. 76/2015, que deu origem à Lei n. 2.971, de 16 de julho de
2015, que autoriza o Município de Nova Odessa a locar imóvel destinado ao funcionamento
do Fórum e dá outras providências.
Todavia, em reunião realizada recentemente, foi aventada a possibilidade do
retorno do Fórum para o prédio da Avenida João Pessoa, tendo em vista a disponibilidade
da proprietária locadora de suportar o ônus da reforma integral do prédio e a entrega em
45 (quarenta e cinco) dias.
Em face do exposto, para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO aos nobres
pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de
ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre o assunto, especialmente sobre a
possibilidade de reforma do prédio da Avenida João Pessoa, no prazo acima mencionado, e
o retorno das atividades judiciárias no local.
Requeiro, por último, seja enviado ofício à MM. Juíza Diretora do Fórum de Nova
Odessa, Dra. Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman, e ao Presidente da 236ª Subseção
da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Alessandre Passos Pimentel, dando-lhes ciência da
presente proposição.
Nova Odessa, 20 de agosto de 2015.
JOSÉ PEREIRA

************************************************************************************
REQUERIMENTO N. 596/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a existência de projeto voltado à revitalização das praças
situadas nas ruas Antonio Zanaga e Carlos Liepin, no
Jardim Bela Vista.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação dos moradores do Jardim Bela Vista, 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 à revitalização das praças situadas nas ruas Antonio Zanaga, em frente
ao n. 447, e Carlos Liepin, em frente ao n. 462, ambas situadas no sobredito bairro.
Nova Odessa, 19 de agosto de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 597/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a implantação de faixa para travessia de pedestres na
Avenida Carlos Botelho, em frente ao prédio da Secretaria
de Educação (ponto de ônibus).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Há tempos, esta Câmara Municipal tem apontado ao Executivo a necessidade de
implantação de uma faixa para travessia de pedestres na Avenida Carlos Botelho, em frente
ao prédio da Secretaria de Educação e do ponto de ônibus existente no local.
A última proposição apresentada nesse sentido foi a Indicação n. 133/2015, de
autoria do ilustre vereador Sebastião Gomes dos Santos.
Em face do exposto, REQUEREMOS aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo,
postulando informações sobre a possibilidade de implantação de uma faixa para travessia
de pedestres no local acima mencionado.
Nova Odessa, 19 de agosto de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
SEBASTIÃO G.S DOS SANTOS

************************************************************************************
REQUERIMENTO N. 598/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a implantação de sinalização de solo (faixa de pedestres,
pintura de guias) na Avenida Ernesto Sprógis entre as
Ruas Alice Gazetta e João Teixeira de Camargo.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
A referida via foi recapeada recentemente ficando bem mais bonita, mas o referido
trecho ainda não recebeu a sinalização de solo. Em 07/10/2014 tive um requerimento
aprovado (845/2014) solicitando estas melhorias, mas até o presente momento a
solicitação não foi atendida.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre a implantação de sinalização de solo no trecho acima
mencionado.
Nova Odessa, 18 de agosto de 2015.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO
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REQUERIMENTO N. 599/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a implantação de caixas de leitura em espaços públicos
(praças, repartições) como incentivo à leitura.
Senhor Presidente:
Senhores Vereadores:
Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.

Paulo Freire

Segundo Paulo Freire a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra. O
ato de ler se veio dando na sua experiência existencial. Primeiro, a “leitura” do mundo do
pequeno mundo em que se movia; depois, a leitura da palavra que nem sempre, ao longo
da sua escolarização, foi a leitura da “palavra mundo”. Na verdade, aquele mundo especial
se dava a ele como o mundo de sua atividade perspectiva, por isso, mesmo como o mundo
de suas primeiras leituras. Os “textos”, as “palavras”, as “letras” daquele contexto em cuja
percepção experimentava e, quando mais o fazia, mais aumentava a capacidade de
perceber se encarnavam numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja compreensão ia
aprendendo no seu trato com eles, na sua relação com seus irmãos mais velhos e com seus
pais.
A leitura do seu mundo foi sempre fundamental para a compreensão da
importância do ato de ler, de escrever ou de reescrevê-lo, e transformá-lo através de uma
prática consciente. (FREIRE, Paulo. A Importância do Ato de Ler:).
Este projeto é inspirado na iniciativa norte-americana “Little Free Library” onde mini
casinhas são colocadas em espaços públicos com livros destinados a todas as pessoas que
desejar fazer a leitura de um livro. A proposta é disponibilizar livros gratuitamente para
população ler e do outro lado incentivar que toda pessoa que estiver passando por aquele local,
deixe um livro na caixa e faça a leitura de outros, formando uma corrente de leitura e uma
integração do saber. Esta inciativa já foi implantada em Salvador - BA.
O abastecimento destas minibibliotecas deverá ser feito regularmente através de
doações da comunidade, comércio, indústria e poder público.
O custo é baixo, será apenas o da aquisição das minibibliotecas que também poderá
ser feita em parceria com a iniciativa privada. Outra sugestão é que mensalmente tenhamos
contação de histórias ao lado destes espaços propiciando o gosto pela leitura.
Em face do exposto, considerando 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 se digne informações sobre a sugestão acima
mencionada
Nova Odessa, 18 de Agosto de 2015.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO
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REQUERIMENTO N. 600/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a implantação de câmeras de videomonitoramento nos
finais das avenidas São Gonçalo e Brasil (saídas da cidade
que ainda não possuem o sistema).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Considerando que as avenidas São Gonçalo e Brasil estão sendo utilizadas como
rota de fuga de marginais, especialmente para escoar os veículos furtados/roubados,
REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a data
prevista para a implantação de câmeras de videomonitoramento nos finais das referidas
avenidas, para que essas saídas também sejam monitoradas.
Nova Odessa, 20 de agosto de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

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

REQUERIMENTO N. 601/2015

Assunto: Solicita informações da Empresa Rápido Sumaré
Ltda. sobre a disponibilização de rede Wi-Fi nos ônibus
que realizam o transporte público municipal.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Em atendimento à solicitação dos moradores e usuários do transporte
público, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício à Empresa Rápido Sumaré postulando informações
sobre a possibilidade de fornecimento de rede Wi-Fi nos ônibus que realizam o transporte
público municipal.
Nova Odessa, 20 de agosto de 2015.

AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 602/2015
Assunto: Convoca o Secretário de Governo e o Chefe de
Gabinete e convida os representantes dos bancos que
especifica, para debater sobre a implantação de uma
agência bancária ou casa lotérica na região do Jardim
Alvorada.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Desde o início da atual legislatura, esta Câmara Municipal vem realizando gestões
junto aos órgãos competentes, voltadas à implantação de uma casa lotérica ou agência
bancária na região do Jardim Alvorada. Nesse sentido, foram apresentados os
requerimentos n. 291/2013, n. 409/2013, n. 785/2013, 692/2014 e n. 02/2015.
A medida pleiteada se faz necessária, uma vez que a região, formada por mais de
14 (quatorze) bairros, foi a que mais se desenvolveu nesses últimos anos, contando com
um grande número de moradores.
Ademais, trata-se de uma área distante da região central, ocasionando a
necessidade de instalação de determinados serviços na própria região, para melhor atender
a população ali existente.
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 Poder Executivo,
solicitando se digne convocar o Secretário de Governo e o Chefe de Gabinete, para prestar
esclarecimentos sobre o assunto, no próximo dia 21 de setembro, às 18h, nesta Casa de
Leis.
Requeiro, ainda, sejam convidados para participar do debate os representantes das
seguintes instituições bancárias: Caixa Econômica Federal, Santander, Bradesco, Banco do
Brasil e Itaú.
Nova Odessa, 20 de agosto de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES

************************************************************************************
REQUERIMENTO N. 603/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo
sobre a implantação do Programa Saúde da Família em
nosso município.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em janeiro de 2013 a vereadora licenciada e atual Secretaria de Meio Ambiente
Carla Lucena apresentou requerimento nº 03/2013, onde solicitou informações ao Chefe do
Executivo sobre a implantação do Programa Saúde da Família em nosso município.
Na ocasião, a então secretária de Saúde Srª Rosa Maria Sacilotto enviou resposta
relatando que o quadro de profissionais da saúde encontrava-se em fase de
complementação e que a criação do Programa Saúde da família poderia ser instituído de
médio a longo prazo, após o fortalecimento da rede de Atenção Primária, que na ocasião
encontrava-se em fase de estruturação e resolutividade.
Em face do exposto, tendo em vista a relevância de que se reveste o projeto, e
considerando tratar-se de um antigo anseio da nossa comunidade, REQUEIRO aos nobres
pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de
ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a existência de estudo voltado à
implantação do Programa Saúde da Família em nosso município.
Nova Odessa, 20 de agosto de 2015.
LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO
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REQUERIMENTO N. 604/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de implementar ações no sentido de
incentivar a adesão das cem (100) maiores empresas
devedoras do município ao Programa de regularização de
Débitos (PRD) 2015.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
No segundo semestre do ano de 2012 o vereador subscritor foi procurado por
munícipes que não conseguiam quitar seus débitos junto ao Município de Nova Odessa.
Após um longo estudo, este vereador propôs ao Chefe do Executivo as bases de um projeto,
que, em maio de 2013, tramitou nesta Câmara Municipal como o projeto de lei n. 44/2013,
que deu origem à Lei n. 2.700, de 8 de maio de 2013, instituindo o Programa de
Regularização de Débito (PRD) do Município de Nova Odessa.
A instituição do referido programa foi medida de fundamental importância para
estimular o pagamento dos débitos pendentes junto ao Município de Nova Odessa e a
CODEN, tornando-se possivelmente o maior programa de regularização de débitos da
história deste município. Foram negociados cerca de R$ 5 milhões em débitos de 1.962
contribuintes.
O programa permitiu, de maneira dinâmica e flexível, o adimplemento dos débitos
de origem tributária ou não, por parte das pessoas físicas e jurídicas, mediante a concessão
de incentivo no tocante aos juros moratórios e honorários advocatícios.
Ocorre que esse programa se encerrou em 30 de setembro de 2013 com adesão
majoritária de pessoas físicas. O grande volume de débitos existentes de pessoas jurídicas
não foi atingido, dadas, possivelmente, às condições menos favoráveis para a liquidação
dos débitos dessa natureza.
Nesse sentido, no início do corrente ano, o vereador subscritor propôs ao Chefe do
Executivo, através do requerimento n. 43/2015, a reedição do PRD, com as mesmas
condições para negociação de débitos de pessoa física e com condições mais favoráveis
para a negociação de débitos de pessoas jurídicas.
Acolhendo a sugestão apresentada, no último dia 3 de agosto, o prefeito
apresentou nesta Câmara Municipal o projeto de lei n. 77/2015, que, após ser aprovado por
unanimidade pelos vereadores, deu origem a Lei n. 2.975, de 6 de agosto de 2015.
Ocorre que, graças a um conjunto de fatores, essa pode ser a última oportunidade
que o município oferecerá condições tão vantajosas aos devedores que poderão quitar seus
débitos em até 96 vezes iguais. Isso porque, com a determinação do novo código de
processo civil de que advogado público também é credor de sucumbência, caso haja
edições futuras deste tipo de programa, será inviável o desconto dos honorários
advocatícios nas dívidas em execução.
Ocorre ainda que outros três fatos que ocorrerão em 2016 reforçam esta
característica única deste programa. O primeiro é que no próximo ano haverá eleições
municipais, sendo vedada a edição de programa similar. O segundo é a reabertura do
Fórum da Comarca de Nova Odessa, com a consequente retomada da execução e dos
prazos processuais nas execuções fiscais atualmente em andamento. E terceiro, no instante
seguinte à reabertura do Fórum, a Administração Municipal dará entrada em centenas de
execuções fiscais cujos processos já estão concluídos e que, uma vez em execução, não
permitirão mais a negociação vantajosa nos termos do PRD 2015 aos devedores.
Isso posto, dadas às necessidades do município de aumentar a arrecadação frente
à crise econômica, acredito ser de grande interesse público um trabalho de divulgação e
abordagem entre as cem (100) maiores empresas devedoras do município para que as
mesmas possam aderir ao programa e assim recolher aos cofres municipais a dívida
principal em condições que são vantajosas as mesmas e que no momento interessam muito
ao município.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre a possibilidade de implementar ações no sentido de
incentivar a adesão das cem (100) maiores empresas devedoras do município ao Programa
de regularização de Débitos (PRD) 2015.
Nova Odessa, 19 de agosto de 2015.
VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 605/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a existência de estudo voltados a implantação de uma
ACADEMIA AO AR LIVRE no bairro Jardim Campos Verdes.
Senhores Vereadores:
O bairro supramencionado ainda não conta com áreas de lazer e entretenimento
para atender aos moradores desta região.
Trata-se de um bairro muito populoso e em conversa com os moradores podemos
verificar o anseio em contar com uma área deste tipo naquela região.
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 do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste
o assunto REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando informações
sobre a existência de estudos voltados à implantação de Academia ao Ar Livre no local
supramencionado.
Nova Odessa, 20 de agosto de 2015
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA

************************************************************************************
REQUERIMENTO N. 606/2014
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a existência de estudos de criação de um centro
poliesportivo voltado a praticas de atletismo em nosso
município.
Senhores Vereadores:
Em conversa com munícipes e com alunos da Rede Municipal de ensino de nossa
cidade, o vereador subscritor detectou a necessidade de uma ou mais áreas destinadas a
práticas de atletismo em nosso município.
Sabemos que em 2016 teremos uma Olimpíada em nosso País e com isso aumenta
o interesse dos jovens pela pratica de exercícios físicos e aprendizado de novas
modalidades esportivas.
Nosso País sempre se destaca em competições de esportes coletivos, porem
quando se trata de esportes individuais nossos resultados não são tão satisfatórios.
Percebemos que faltam incentivos para realização de modalidades individuais.
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 estudos voltados a implantação de um ou
mais centros poliesportivos em nosso município.
Nova Odessa, 20 de agosto de 2015.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
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MOÇÃO N. 187/2015
Assunto: Congratulações com os guardas municipais que
integram o projeto “Anjos da Escola”, pelos trabalhos
desenvolvidos.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇAO, dirigida aos guardas municipais Hélio Aparecido
Straioto, Saulo Marcelino Correia e Reginaldo Alex Peterlevitz, pelo belíssimo trabalho
desenvolvido através do projeto “Anjos da Escola”.
O objetivo do projeto é promover a aproximação da Guarda Civil Municipal com o
ambiente escolar. Nesse sentido, os agentes congratulados são responsáveis pelo
desenvolvimento de programas e palestras voltados à conscientização dos alunos, com
campanhas educativas, além de contribuir com a segurança dos estudantes, instalações
escolares e de todos os profissionais envolvidos com a educação.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que
tange a esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício
aos congratulados, dando-lhes ciência da propositura.
Nova Odessa, 17 de agosto de 2015.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA

************************************************************************************
MOÇÃO N. 188/2015
Assunto: Aplausos à Igreja Batista Nova Aliança e ao Pastor
Adevanir Magne pela realização do Oitavo Passeio Ciclístico
– Pedalando para Jesus, pelas razões que especifica.
Senhores Vereadores:
No último dia 26 de julho à Igreja Batista Nova Aliança realizou a Oitava edição do
Passeio Ciclístico – Pedalando Para Jesus. Este evento já está no calendário oficial de
eventos do município e é aguardado por toda a cidade.
Nesta edição contou com a presença de uma banda muito conhecida, Ministério
Vineyard, que engrandeceu o evento. Também foram ofertados para todos os participantes
lanches e suco, no decorrer do percurso todos receberam água. Além disso foram sorteados
aos inscritos (que doaram um kilo de alimento), mais de 100 prêmios, entre eles, 12
bicicletas. Parte dos alimentos arrecadados serão doados à Comunidade Geriátrica da
cidade.
Iniciativas como estas são importantes para o nosso município e merecem o
reconhecimento desta casa de leis.
Em face ao exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares no que tange a
esta iniciativa e requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício aos
Homenageados, Igreja Batista Nova Aliança e ao Pastor Adevanir Magne.

Nova Odessa, 07 de agosto de 2015.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
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MOÇÃO N. 189/2015
Assunto: Congratulações com a Presidente do I.E.M.A.
(Instituto de Educação e Meio Ambiente) Ana Lúcia
Maestrello de Micheli e aos 27 alunos pela formatura da 1ª
turma do curso de Empreendedorismo Socioambiental
01/2015.
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao I.E.M.A. -Instituto de Educação e Meio
Ambiente - pela formatura da primeira turma do curso de Empreendedorismo
Socioambiental.
Através do Instituto de Educação e Meio Ambiental de Nova Odessa – I.E.M.A., vinte
e sete jovens se formaram.
É com muita satisfação e orgulho que aproveitamos essa oportunidade para
parabenizar a Presidente Ana Lúcia Maestrello de Micheli e os formandos a seguir
especificados que, em solenidade realizada em 13 de agosto, receberam os Certificados de
Conclusão do I.E.M.A. de Nova Odessa.
 Alan Pereira dos Santos
 Andreyna Vitória Funari Domingues
 Barbara Roberta Oliveira
 Beatriz Barbosa de Almeida
 Beatriz Rosa B. Marques
 Cleber Ferreira Gigante
 Daniel Teixeira de Souza
 Fabianni Victória P. S. Alves
 Guilherme Morais de Souza
 Gustavo Felipe Cordero Leopoldino
 Helio Antonio A. Garcia Junior
 Hillary S. Frois
 Isabela Costa Monteiro
 Josué Jhonatas Silva dos Santos
 Julia Ferreira Alher
 Larissa da Silva Carlos
 Luana G. Carlos
 Lucas Delai
 Luís Gabriel Barriquelo
 Maressa Corandin Dentale
 Monique Michele Rodrigues
 Nayara Lorrani F. de Carvalho
 Raissa S. da Silva
 Thaina Brenda Araújo Bertonholi
 Thaina Castro
 Yasmim Rina Barbosa Silveira
 Yeda Maria Borges
Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no
que tange esta iniciativa, requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício aos
congratulados, dando ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 18 de agosto de 2015.
LUCILENE DELLA PONTA ARAÚJO
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MOÇÃO N. 190/2015
Assunto: Congratulações com o Diretor de Cultura e
Turismo, Sr. Leonardo Blanco, e com toda a sua equipe,
pela 2º edição da Revirada Cultural (Estação do Rock),
realizada nos dias 15 e 16 de agosto, em frente à antiga
Estação Ferroviária de Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grande satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Sr. Leonardo Blanco e a toda a sua
equipe, pela 2º edição da Revirada Cultural (Estação do Rock), realizada nos dais 15 e 16
de agosto, em frente à antiga Estação Ferroviária de Nova Odessa.
A Revirada Cultural é realizada anualmente pela Prefeitura Municipal, através da
Diretoria de Cultura e Turismo, em parceria com a Agemcamp (Agência Metropolitana de
Campinas).
A Estação do Rock superou as expectativas da organização e atraiu público
aproximado de 8.500 pessoas nos dois dias de eventos. No total, 13 bandas subiram no
palco, durante 16 horas de show. Várias entidades assistenciais do município participaram
na praça de alimentação, sendo que o dinheiro arrecadado será utilizado para dar
continuidade aos trabalhos de cada entidade.
Foi um fim de semana especial para a população de Nova Odessa e das cidades
vizinhas.
Em face ao exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que
tange a esta iniciativa e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício
aos congratulados, dando-lhes ciência da proposição.
Nova Odessa, 18 de agosto de 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

************************************************************************************
MOÇÃO N. 191/2015
Assunto: Aplausos à Comissão Organizadora do Terceiro
Jantar Dançante dos Advogados de Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, por meio da qual enviamos nossos cumprimentos à
Comissão Organizadora do Terceiro Jantar Dançante dos Advogados de Nova Odessa.
O evento, realizado no último dia 14 de agosto foi um sucesso absoluto. Além do
cardápio primoroso, a noite foi abrilhantada pela Banda Mídia, que embalou um público
especial e animado.
Indubitavelmente, este jantar dançante marcou de forma indelével as celebrações
levadas a efeito pela OAB de Nova Odessa em comemoração ao “Dia do Advogado”.
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
Presidente da 236ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Alessandre Passos
Pimentel, para que o mesmo se digne dar ciência desta proposição a todas as pessoas que
colaboraram e participaram do evento.
Nova Odessa, 19 de agosto de 2015.
JOSÉ PEREIRA
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MOÇÃO N. 193/2015

Assunto: Congratulações com a dentista Adriana Denadai
Sgarzi Batista, coordenadora do programa Respire Saúde.
Senhores Vereadores:

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida à dentista Adriana Denadai Sgarzi Batista,
coordenadora do programa “Respire Saúde”, da Secretaria de Saúde de Nova Odessa.
O programa é responsável por ajudar fumantes a deixarem o hábito. Uma equipe
de profissionais capacitados e especializados, entre eles dentista, psicólogo, médicos e
enfermeiros, integram o programa que ajuda as pessoas a abandonarem o vício.
Os relatos daqueles que conseguem se livrar do cigarro chegam a emocionar. No
geral são pessoas que já tentaram e não conseguiram melhorar a qualidade de vida sem
ajuda profissional.
O tabagismo é um sério problema e é causa de um grande número de doenças,
como cânceres, infarto, impotência, rinite, úlcera entre tantas outras.
Por isso, sobretudo, o “Respire Saúde” é um grande e importante programa de
Saúde Pública em nosso município.
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 à
congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação.
Requeremos, por último, o envio de ofício ao Secretário de Saúde, Heloisio Sérgio
Molina Parra, e para a diretora de Saúde Básica, Glaucia Blumer Paulon, dando-lhes ciência
desta proposição.
Nova Odessa, 18 de agosto de 2015.

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
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MOÇÃO N. 194/2015
Assunto: Congratulações com a Equipe Mirim Feminina de
Voleibol e com o Técnico Mauro Pereira, pela conquista
obtida na Copa Itatiba Regional de Voleibol.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos à
Equipe Mirim feminina de Voleibol e ao técnico Mauro Pereira, pela conquista obtida na
Copa Itatiba Regional de Voleibol.
A equipe foi representada por 10 atletas, e competiu a partida da Copa Regional de
Voleibol na categoria mirim e vencendo a equipe de Cajamar.
Nosso especial cumprimento as atletas abaixo especificados, pelas conquistas
obtidas no evento:
Gabriele Bechis;
Júlia Ferreira;
Isabella Nocheli;
Heloíza Ciriaco;
Milene Trindade;
Beatriz Thomaz;
Alexia Martins;
Letícia Marmille;
Maressa Lopes;
Thaís Helena.
Parabenizamos, por último, o técnico Mauro Pereira pela conquista.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que
tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício ao
Secretário de Esportes, Angelo Roberto Réstio, dando-lhe ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 19 de agosto de 2015.

LUCILENE DELLA PONTA ARAUJO
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MOÇÃO N. 195/2015

Senhores Vereadores:

Assunto: Congratulações com o Serviço de Orientação e
Solidariedade de Nova Odessa – S.O.S., pela formatura da
Turma 02/2015.

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Serviço de Orientação e Solidariedade de
Nova Odessa – S.O.S, pela formatura da Turma 02/2015.
Através do Serviço Educacional ao Adolescente de Nova Odessa – S.E.A.N.O.,
juntamente com a S.O.S, quarenta e três jovens se formaram.
É com muita satisfação e orgulho que aproveitamos essa oportunidade para
parabenizar os formandos a seguir especificados, que, em solenidade realizada em 8 de
agosto, receberam os Certificados de Conclusão do PROANO – Programa de Orientação ao
Adolescente de Nova Odessa.
 Alida Ferreira Alves
 Aline de Freitas Martiniano
 Amanda Alves dos Santos
 Ana Renata da Cunha
 Camila Ariele Fresneda Rocha
 Carolina Carvalho
 Denise Pinheiro
 Diego Guilhermine Silva Faz
 Evelyn Silva de Lima
 Felipe Rodrigues de OIliveira
 Filipe Lima
 Franciele Gonçalves Paes
 Gabrielli da Silva Gobbo
 Giovanna Santos de Lima
 Graziela Maria Moreira Rocha
 Isaac Martins Silva
 Jady Cantiliano Sampaio
 Jessica Cristina de Souza
 Jessica Talini Dionizio
 Jhonatan de Souza Feliciano
 Joyce Izabela de Souza Laláu
 Kelly Mariane Fresneda da Silva
 Larissa Karine Felipe Serra
 Leonardo do Nascimento Betioli
 Luana Cristina Segantin
 Marcela Stephanie Oliveira Franco
 Matheus Pereira da Silva
 Nadllla Caroline de Lima
 Naiara Gabriela Rodrigues Franco
 Natália Coroline Santana
 Paulo Henrique dos Santos
 Rachel Nayara de Carvalho Bento
 Rafael Luiz da Silva
 Rafael Santos da Cruz
 Rafaela Garieiro de Carvalho
 Rafaela Moreira Silva
 Rawan Victor da Silva
 Samoel Elias Batista dos Santos
 Sonia Mara Cirino Pessoa
 Victor Hugo Saldanha Cortela
 Vinícius Augusto Saldanha Cortela
 Vitor Guilherme Santos Silva
 Willian Zamut
Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no
que tange esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício
aos congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 18 de agosto de 2015.
VAGNER BARILON
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MOÇÃO N. 197/2015
Assunto: Congratulações com a Secretaria de Educação e
com o Instituto Natura, pelo convênio firmado.
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 à
Secretaria de Educação e ao Instituto Natura, pelo convênio firmado, objetivando o
desenvolvimento de projetos voltados à alfabetização da fase 2 da Educação Infantil e do
primeiro ano do Ensino Fundamental.
Através do convênio, dois projetos do Instituto Natura serão desenvolvidos em
Nova Odessa.
Uma das iniciativas é o projeto “Trilhas”. Criado em 2009, este projeto ganhou
notoriedade ao ser reconhecido pelo Ministério da Educação como uma iniciativa educativa
eficaz e foi implementado em 2012 como política pública, junto às metodologias e projetos
de alfabetização já desenvolvidos nas escolas públicas.
O projeto está alinhado com o Plano de Metas e Compromisso Todos pela Educação
que estabelece, ente outros objetivos, a alfabetização de todas as crianças até, no máximo,
8 anos de idade e o incentivo à leitura na sala de aula.
O outro projeto é o “Comunidade de Aprendizagem” voltado para alunos,
professores e familiares, que tem o objetivo de promover uma transformação social. A
iniciativa busca melhorar os resultados de aprendizagem do aluno, levar a comunidade
para dentro da escola, intensificar as atitudes solidárias entre as pessoas e favorecer a
gestão democrática.
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 aos
congratulados, dando-lhes ciência da proposição.
Nova Odessa, 20 de agosto de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES

************************************************************************************
MOÇÃO N. 198/2015

Assunto: Apelo à EMTU postulando a ampliação do
número de ônibus ou implantação de "ônibus sanfona" no
transporte intermunicipal (Americana -Sumaré), nos
horários de pico (6h30 às 8h30 e das 17h30às 18h30).

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Submeto à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO dirigida à
EMTU, postulando a ampliação do número de ônibus ou implantação de "ônibus sanfona" no
transporte intermunicipal (Americana - Sumaré), nos horários de pico (6h30 às 8h30 e das
17h30 às 18h30).
A medida é necessária devido à superlotação ocorrida nos ônibus que realizam o
transporte intermunicipal - Americana/Sumaré, uma vez que eles não são suficientes para
atender toda a demanda, especialmente nos horários acima mencionados.
Em face do exposto, e na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares
no que tange esta iniciativa, requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à
EMTU, dando-lhe ciência da proposição.
Nova Odessa, 20 de agosto de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
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ORDEM DO DIA

PAUTA DE PROPOSIÇÕES
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA
SESSÃO ORDINÁRIA DE

24 DE AGOSTO DE 2015
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ORDEM DO DIA
PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO
DIA 24 DE AGOSTO DE 2015.
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO
01 – PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 05/2015 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, QUE DISPÕE
SOBRE A INSTITUIÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, DURANTE O PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 41, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. Fica instituída a Avaliação Especial de Desempenho dos servidores da Câmara
Municipal de Nova Odessa, durante o estágio probatório, seguindo conceitos e normas
básicas disciplinadas na presente Resolução.
Art. 2º. Estágio probatório é o período de três anos de exercício do servidor nomeado
por concurso público para cargo efetivo, destinado a apurar as qualidades e aptidões do
servidor para o cargo.
Parágrafo único. Não serão computados no período de estágio probatório, para fins de
aquisição de estabilidade, os períodos de afastamento do servidor público municipal pelo
INSS e para ocupar cargo de provimento em comissão.
Art. 3º. São requisitos a se apurar durante o estágio probatório:
I – Assiduidade;
II – Disciplina;
III - Capacidade de Iniciativa;
IV – Produtividade;
V – Responsabilidade.
Art. 4º. A Câmara Municipal, através da Secretaria, manterá total controle e cadastro
dos servidores em estágio probatório.
Art. 5º. A Avaliação Especial de Desempenho será sempre realizada pela Comissão
Especial designada para esse fim, em parceria com as respectivas chefias imediatas.
§ 1º. A Comissão Especial acima aludida será constituída pelo Diretor Geral em
conjunto com dois servidores públicos municipais concursados estáveis da Câmara
Municipal de Nova Odessa, designada por portaria da Mesa Diretora.
§ 2º. As funções dos membros da comissão de que trata o "caput" não serão
remuneradas, sendo seu desempenho considerado serviço público relevante.
Art. 6º. A Avaliação Especial de Desempenho ocorrerá obedecendo-se a seguinte
periodicidade:
I - noventa dias, contados da data em que o servidor entrou em exercício;
II - um ano, contados da data em que o servidor entrou em exercício;
III - dois anos, contados da data em que o servidor entrou em exercício;
IV - dois anos e seis meses, contados da data em que o servidor entrou em exercício.
§ 1º. No prazo máximo de noventa dias, contados da data da publicação da presente
Resolução, será aplicada a Avaliação de Desempenho para todos os servidores que ainda
não tenham sido avaliados, independentemente da data de admissão, desde que ainda se
encontre no estágio probatório, sem prejuízo da periodicidade estabelecida no presente
artigo.
§ 2º. Trinta dias antes de cada período determinado para Avaliação Especial de
Desempenho, a Comissão Especial de Avaliação a que se refere o artigo 5º, convocará aos
respectivos chefes imediatos dos servidores a serem avaliados, para fornecerem as
informações necessárias ao processamento da avaliação.
§ 3º. De posse das informações, a Comissão Especial processará o resultado, emitindo
parecer conclusivo favorável ou contrário à confirmação do servidor em estágio.
§ 4º. Se a conclusão for contrária à permanência do servidor, dar-se-lhe-á
conhecimento, para efeito de, se pretender, apresentar defesa escrita, no prazo de quinze
dias.
§ 5º. Em caso de defesa, será encaminhada à Mesa Diretora, acompanhada do parecer
conclusivo da Comissão Especial, competindo à mesma decidir sobre o desligamento ou a
manutenção do servidor.
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§ 6º. Se a Mesa Diretora der provimento à defesa, será o servidor mantido no cargo
até a próxima avaliação especial de desempenho do estágio probatório. Se o servidor
obtiver avaliação favorável até a última avaliação de desempenho do estágio probatório,
alcançará assim, sua estabilidade, ratificando-se o ato de nomeação.
§ 7º. Se a Mesa Diretora negar provimento, considerando, portanto, aconselhável o
desligamento do servidor, ser-lhe-á encaminhado o respectivo ato de desligamento.
Art. 7º. O servidor estável somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial
transitada em julgado, ou mediante processo administrativo, no qual lhe seja assegurado
amplo direito de defesa.
Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 11 de agosto de 2015.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
Presidente
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
AVELINO XAVIER ALVES
1º Secretário
2º Secretário
02 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 03/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR SEBASTIÃO
GOMES DOS SANTOS, QUE INSTITUI O "SELO EMPRESA INCLUSIVA" A SER OUTORGADO ÀS
EMPRESAS COM RECONHECIDO TRABALHO NA INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.

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

Art. 1°. Fica instituído o “Selo Empresa Inclusiva", de reconhecimento ao mérito às
empresas com reconhecido trabalho na inclusão de pessoas com deficiência no âmbito do
Município de Nova Odessa.
Parágrafo único. O selo será concedido a empresas sediadas no Município de Nova
Odessa ou àquelas que, sediadas em outros Municípios, tenham filiais ou atuem neste
Município.
Art. 2°. As empresas interessadas em obter o “Selo Empresa Inclusiva" deverão
requerê-lo junto à Câmara Municipal de Nova Odessa mediante a protocolização de pedido
instruído da documentação que comprove a prática de, pelo menos, uma (01) iniciativa
empresarial favorável à inclusão de pessoas com deficiência.
Art. 3º. Serão consideradas iniciativas empresariais favoráveis à inclusão de pessoas
com deficiência:
I – reservar postos de trabalho específicos para pessoas com deficiência por empresas
com até cem (100) trabalhadores;
II – adotar soluções arquitetônicas que favoreçam a acessibilidade, tanto para
empregados, como para o público em geral, e
III – promover ou patrocinar eventos culturais ou esportivos dirigidos a pessoas com
deficiência.
Art. 4º. A aprovação do Decreto Legislativo garantirá à empresa o direito ao uso
publicitário do “Selo Empresa Inclusiva", chancela oficial que poderá ser utilizada nas
veiculações publicitárias que promova, bem como em seus produtos, sob a forma de selo
impresso, conforme Anexo I.
Parágrafo único. O prazo de validade e uso publicitário do selo, na forma do disposto
no caput, será de dois (02) anos, podendo ser renovado por iguais períodos, sempre
condicionados à manutenção das iniciativas previstas no art. 3º.
Art. 5º. Nos termos do art. 193, § 3º do Regimento Interno, o projeto de decreto
legislativo deverá ser apresentado por, no mínimo, quatro quintos (4/5) dos membros da
Câmara.
Art. 6º. A aprovação da proposição dependerá de voto favorável de quatro quintos dos
membros da Câmara.
Art. 7°. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta de
dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder Legislativo.
Art. 8°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Odessa, 25 de março de 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

PARECERES
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
Obs. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação contrário a
tramitação do respectivo projeto de lei foi rejeitado na sessão ordinária do dia 06 de julho
de 2015.
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do ilustre vereador Sebastião
Gomes dos Santos, que institui o "Selo Empresa Inclusiva" a ser outorgado às empresas
com reconhecido trabalho na inclusão de pessoas com deficiência no âmbito do Município
de Nova Odessa.
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a relatoria
do parecer.
Em relação aos aspectos econômico-financeiros do projeto, a instituição de selo nos
moldes propostos não representará aumento da despesa pública.
Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação do presente projeto
de decreto legislativo.
Nova Odessa, 13 de julho de 2015.
ANTONIO A. TEIXEIRA
AVELINO X. ALVES
JOSÉ PEREIRA

COMISSÃO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do ilustre vereador Sebastião
Gomes dos Santos, que institui o "Selo Empresa Inclusiva" a ser outorgado às empresas
com reconhecido trabalho na inclusão de pessoas com deficiência no âmbito do Município
de Nova Odessa.
Na condição de presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social, avoco a
relatoria do parecer.
As empresas interessadas em obter o referido “selo” deverão requerê-lo junto à
Câmara Municipal de Nova Odessa, mediante a protocolização de pedido instruído da
documentação que comprove a prática de, pelo menos, uma (01) iniciativa empresarial
favorável à inclusão de pessoas com deficiência (I – reservar postos de trabalho específicos
para pessoas com deficiência por empresas com até cem (100) trabalhadores; II – adotar
soluções arquitetônicas que favoreçam a acessibilidade, tanto para empregados, como para
o público em geral, e III – promover ou patrocinar eventos culturais ou esportivos dirigidos a
pessoas com deficiência).
A aprovação do Decreto Legislativo garantirá à empresa o direito ao uso publicitário
do “Selo Empresa Inclusiva", bem como em seus produtos.
Acredito que o selo será um importante instrumento para fomentar e reconhecer a
inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Em face do exposto, opino pela aprovação da presente proposição.
Nova Odessa, 3 de agosto de 2015.
LUCILENE D. P. ARAUJO
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS
CLÁUDIO J. SCHOODER
03 – PROJETO DE LEI N. 55/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR VAGNER BARILON, TORNA
OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO DE AVISO INFORMANDO O DIREITO A QUE ADUZ O ARTIGO 16 DA
LEI MUNICIPAL N. 2.497, DE 20 DE MAIO DE 2011 NOS VEÍCULOS INTEGRANTES DO SISTEMA
DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. Fica estabelecido que em todos os veículos integrantes do Sistema de
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município deverão ser afixados e mantidos
avisos, em adesivos a serem colocados na parte interna, de forma que sejam visíveis pelos
usuários, contendo os seguintes dizeres:
“É a assegurada a utilização gratuita do transporte coletivo urbano aos seguintes

usuários, residentes neste Município:
I – idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
II – deficientes físicos portadores de anomalias ou lesões irreversíveis de natureza
hereditária, congênita ou adquirida, na forma a ser estabelecida em regulamento;
III – crianças com até 5 (cinco) anos de idade. - art. 16 da Lei Municipal n. 2.497, de 20
de maio de 2011”.
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Art. 2º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, se entender necessário.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 1º de junho de 2015.
VAGNER BARILON

PARECERES;

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

1- EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
Trata-se de Projeto de Lei (PL) de autoria parlamentar que “torna obrigatória a
afixação de aviso informando o direito a que aduz o artigo 16 da Lei Municipal n. 2.497, de
20 de maio de 2011 nos veículos integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros do Município e dá outras providências”. O PL, número 55/2015, foi
protocolizado em 02.06.2015, e tramita sob nº 132/2015.
Na condição de Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco a
relatoria do parecer, elaborando-o como segue.
Consultando o acerco desta Casa de Leis, verificou-se que no último ano foi
apresentado um projeto de lei com conteúdo idêntico (PL 88/2014), ocasião em que assim
se manifestou os membros desta Comissão:
(...)
Conforme a jurisprudência que instrui o processo, a matéria disposta na
propositura em questão, não está inserida no rol previsto no artigo 24, § 2º, da Constituição
Estadual, que, em razão do princípio da simetria, também se aplica ao município, naquilo
que for compatível.
Aliás, a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 46, contemplando o princípio
mencionado, assim prevê:
Art. 46. Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de leis que
disponham sobre:
I – criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração
direta e autárquica, bem como a fixação e majoração dos vencimentos;
II – criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública;
III – regime jurídico, provimento de cargos, vantagens, estabilidade e aposentadoria
dos servidores.
Dessa forma, tendo em vista que a propositura em questão não está compreendida
em qualquer dos incisos mencionados acima, seja da Lei Orgânica do Município, seja da
Constituição Estadual, bem como, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
no sentido o rol acima é taxativo, inexistem razões que obstem a tramitação do presente
projeto.
A atualidade do entendimento acima, assim como das disposições legais e
doutrinárias em que se erigiu, recomenda a sua manutenção por seus próprios
fundamentos.
2- CONCLUSÕES DO RELATOR
Diante do exposto, opino de forma favorável à tramitação do PL nº 55/2015,
consoante a fundamentação acima.
Nova Odessa (SP), 16 de junho de 2015.
AVELINO X. ALVES
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS
CELSO G. DOS R. APRÍGIO

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Vagner Barilon, que torna
obrigatória a afixação de aviso informando o direito a que aduz o artigo 16 da Lei Municipal
n. 2.497, de 20 de maio de 2011 nos veículos integrantes do Sistema de Transporte
Coletivo Urbano de Passageiros do Município e dá outras providências.
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a relatoria
do parecer.
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A presente proposição tem por finalidade exigir que os ônibus contenham informações
acerca da gratuidade no transporte público para idosos com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos; deficientes físicos portadores de anomalias ou lesões irreversíveis de
natureza hereditária, congênita ou adquirida, na forma a ser estabelecida em regulamento;
e crianças com até 5 (cinco) anos de idade, em cumprimento ao princípio constitucional da
publicidade e ao direito fundamental à informação.
Em relação aos aspectos econômico-financeiros do projeto, a obrigação que se
pretende instituir não representará aumento da despesa pública.
Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 29 de junho de 2015.
ANTONIO A. TEIXEIRA
AVELINO X. ALVES
JOSÉ PEREIRA

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E
DES. URBANO

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Vagner Barilon, que torna
obrigatória a afixação de aviso informando o direito a que aduz o artigo 16 da Lei Municipal
n. 2.497, de 20 de maio de 2011, nos veículos integrantes do Sistema de Transporte
Coletivo Urbano de Passageiros do Município e dá outras providências.
Na condição de presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e
Desenvolvimento Urbano, avoco a relatoria do parecer.
A presente proposição tem por finalidade exigir que os ônibus contenham informações
acerca da gratuidade no transporte público para idosos com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos; deficientes físicos portadores de anomalias ou lesões irreversíveis de
natureza hereditária, congênita ou adquirida, na forma a ser estabelecida em regulamento;
e crianças com até 5 (cinco) anos de idade.
Considerando que a medida proposta se coaduna com o princípio constitucional da
publicidade e com o direito fundamental à informação, opino favoravelmente à aprovação
da presente proposição.
Nova Odessa, 13 de julho de 2015.
CELSO G. DOS R. APRÍGIO
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS
VAGNER BARILON
Nova Odessa, 21 de agosto de 2015.

Eliseu de Souza Ferreira
Escriturário
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PROJETOS DE LEI
EM TRAMITAÇÃO NAS
COMISSÕES PERMANENTES DE:

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

FINANÇAS E ORÇAMENTO

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO URBANO

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 13/2015
“Concede o título de Cidadão Novaodessense ao senhor Wagner Fausto Morais”.
Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadão Novaodessense” ao senhor Wagner Fausto
Morais, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Município.
Art. 2º. A honraria será entregue em sessão solene, especialmente convocada para
este fim, em local a ser designado.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta de
dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder Legislativo.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Odessa, 17 de agosto de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
ANTONIO A. TEIXEIRA
CELSO G. DOS R. APRÍGIO
LUCILENE D. P. ARAÚJO
JOSÉ PEREIRA
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS
VAGNER BARILON
VLADIMIR A. DA FONSECA
JUSTIFICATIVA
Submetemos à elevada apreciação dos nobres pares o presente projeto de decreto
legislativo que tem por objetivo conceder o título de Cidadão Novaodessense ao senhor
Wagner Fausto Morais.
A concessão do “título de cidadão novaodessense” é, sem dúvida, a mais significativa
forma de reconhecimento a ser outorgada às pessoas que tenham prestado relevantes
serviços ao Município.
Gestor em Marketing por formação e líder ministerial, Wagner Fausto Morais é
dirigente político e secretário de Governo de Nova Odessa - o primeiro da história da
cidade.
Wagner Morais nasceu em Americana (SP), no dia 24 de fevereiro de 1965. Filho de
Benedito Fausto Morais e Maria Luiza Hansen Morais, faz parte de uma família de quatro
irmãos com Tânia (1967), Marcelo (1970) e Luciana (1972).
Morais casou-se com Regina Aparecida Lélis, em 13 de abril de 1991, e tem dois filhos
Renan (1984) e Mayara (1991).
Ainda na juventude, Morais buscou capacitação profissional junto ao Serviço de
Orientação Profissional de Nova Odessa, onde adquiriu experiência no mercado de trabalho
nas áreas de indústria e comércio da cidade.
Com uma vida ativa junto a igreja, ainda jovem, Morais se destacou na comunidade
católica como líder da juventude da Igreja Matriz de Nova Odessa. Sempre engajado em
causas sociais, chegou a desenvolver diversas ações esportivas e culturais para ajudar
famílias carentes.
Em 1986, na Capital, ingressou em uma das maiores empresas estatais do País no
segmento de telecomunicações. Na época, buscou nova formação profissional no
tradicional Colégio Lavoisier e se especializou em Eletrônica.
Com a privatização da estatal, em 1998, Morais foi promovido a coordenador regional
da então multinacional, na qual ficou responsável por garantir a execução do PGMU (Plano
Geral de Metas de Universalização), instituído no Brasil pelo Ministério de
Telecomunicações.
Pouco tempo depois, assumiu o cargo de representante de Relações Institucionais e,
como consultor, atuou diretamente no estreitamento de 122 municípios do Estado de São
Paulo com representantes e dirigentes de órgãos públicos governamentais.
No ano de 2010, graduou-se em Gestão de Marketing pela Unip (Universidade
Paulista).
Na vida espiritual, desde 1999, Morais assumiu compromissos com a igreja como líder
ministerial, se destacou como preletor, atuando ainda como professor de Ensinos Bíblicos,
foi o primeiro presidente da ONG Atitude Fala Mais, voltada a Inclusão Social.
Militante por ideologia, a trajetória política de Morais teve início em 2004, quando foi
candidato a vereador pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista). Em 2006, foi peça
importantíssima na Campanha que reelegeu o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB-SP)
e, em 2008, assumiu a presidência do PHS (Partido Humanista da Solidariedade).
O histórico político de Morais conta ainda com um efetivo trabalho, em 2010, que
culminou com as vitórias de Vanderlei Macris (reeleito deputado federal) e Cauê Macris
(eleito deputado estadual) pelo PSDB.
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Já em 2012, diante de todo o sucesso político, foi convidado a coordenar a campanha
eleitoral do atual prefeito de Nova Odessa Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB). No pleito,
elegeu ainda seis vereadores da coligação das nove "cadeiras" disponíveis no Legislativo.
Em 2013, após 26 anos de serviços prestados à multinacional e a convite do Chefe do
Executivo, Morais deixou as funções para assumir o cargo de Coordenador Geral da
Prefeitura de Nova Odessa, sendo nomeado logo em seguida secretário de Governo da
Administração Municipal. Ainda naquele ano, foi eleito Presidente do Diretório Municipal do
PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) para o biénio 2013/2014.
Além de suas funções à frente da Secretaria de Governo e do PSDB local, Morais
conduziu com maestria o grupo político para mais uma expressiva vitória: as reeleições de
Vanderlei e Cauê Macris para deputados, do governador do Estado de São Paulo, Geraldo
Alckmin; a eleição de José Serra (PSDB) para o Senado e o mais que expressivo
desempenho de Aécio Neves (PSDB) nas eleições presidenciais.
Prestou e continua desempenhando, portanto, relevantes serviços ao Município, razão
pela qual faz jus a presente homenagem.
Certos de que se trata de uma justa homenagem, contamos com o imprescindível
apoio dos nobres pares na aprovação da presente proposição.
Nova Odessa, 17 de agosto de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
ANTONIO A. TEIXEIRA
CELSO G. DOS R. APRÍGIO
LUCILENE D. P. ARAÚJO
JOSÉ PEREIRA
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS
VAGNER BARILON
VLADIMIR A. DA FONSECA
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