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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. 01/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR
AVELINO XAVIER ALVES, QUE CONCEDE A MEDALHA DE MÉRITO DR. CARLOS JOSÉ DE
ARRUDA BOTELHO AO SENHOR SILVIO DE CAMPOS.
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. 168/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na Rua Luís
Augusto Gonçalves, altura do nº 28 - Parque Residencial Klavin.

2.

N. 169/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de colocação de lombada na Rua Joaquim Leite da
Cunha no Jd. Santa Luiza I, pelas razões que especifica.

3.

N. 170/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de colocação de lombada na Rua Rouxinol no
Residencial 23 de Maio, pelas razões que especifica.

4.

N. 171/2015 - Autor: VAGNER BARILON
Indica ao Poder executivo que, através dos setores competentes faça Manutenção na malha
asfáltica da Rua Irineu José Bordon, entre as Ruas Norma Bassora e Virgílio Bodini, no Nossa
Senhora de Fátima.

5.

N. 172/2015 - Autor: VAGNER BARILON
Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na Avenida 01,
no Jardim Conceição.

6.

N. 173/2015 - Autor: VAGNER BARILON
Indica ao Poder executivo que, através dos setores competentes, faça manutenção na
malha asfáltica da Rua Augusto Klava, no Nossa Senhora de Fátima, em toda a sua
extensão.

7.

N. 174/2015 - Autor: VAGNER BARILON
Indica informações do Prefeito Municipal sobre a implantação de lixeiras na passarela sobre
o Viaduto Nadyr Serra.

8.

N. 175/2015 - Autor: VAGNER BARILON
Indica ao Prefeito Municipal que através dos setores competentes façam a manutenção da
malha asfáltica da Rua Ucilio Matioli, entre as ruas Rio Branco e 15 de Novembro, no Jardim
Santa Rosa.

9.

N. 176/2015 - Autor: VAGNER BARILON
Indica ao Poder Executivo a instalação de uma lombada ou redutor de velocidade na Rua
Azil Martins, de frente ao número 354 no Jardim Santa Rosa.

10.

N. 177/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de construção de calçada localizada na Rua XV de
Novembro, no jardim Santa Rosa.
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11.

N. 178/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
Indica a necessidade de reparos em "canaleta de escoamento de água" localizada na Rua
Maceió, na esquina com a Rua Brasília, no Jardim São Jorge.

12.

N. 179/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
Indica a necessidade de reparos em "canaleta de escoamento de água" localizada na Rua
Brasília, na esquina com a Rua Vitória, no Jardim São Jorge.

13.

N. 180/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica o recapeamento da Rua Ângelo Piconi, no Jardim Santa Luiza II.

14.

N. 181/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica a limpeza, com certa urgência, do passeio público que está intransitável na Rua
Celeste Cereser Paulão, em toda a sua extensão, no Jardim Santa Luiza II.

15.

N. 182/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica a necessidade de limpeza (varredura e capinação) da guia e calçada, em toda
extensão da Rua Antônio Dozzo Sobrinho, no Pq. Res. Triunfo.

16.

N. 183/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica a limpeza (varredura e capinação) da praça e Rua da Paz, no Pq. Residencial Fibra.

17.

N. 184/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica a necessidade de limpeza (varredura e capinação) da guia e calçada da Rua da Paz,
no Pq. Res. Fibra.

18.

N. 185/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica a limpeza, com certa urgência, do passeio público que está intransitável, na Rua
Virgílio Bodini, em toda a sua extensão.

19.

N. 186/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Poder Executivo a limpeza de todas as bocas de lobos situadas no Jardim Altos do
Klavin.

20.

N. 187/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Poder Executivo a limpeza de todas as bocas de lobos situadas no bairro
Residencial Fibra.

21.

N. 188/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Poder Executivo a necessidade de reparo na malha asfáltica onde foi realizada a
manutenção na rede de esgoto na Rua Ângelo Príncipe Padela, próximo do nº 54, no Parque
Fabrício.

22.

N. 189/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica a limpeza do terreno situado na Rua José Assad Sallum, próximo do nº 486, no Jardim
Santa Rita II (notificação do proprietário para que proceda a limpeza do local).

23.

N. 190/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Prefeito Municipal a substituição de 03 lâmpadas queimadas na Rua Maximiliano
Dalmédico, no Jardim Santa Luiza II, próximo da entidade APADANO.

24.

N. 191/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica a limpeza da área pública situada na esquina da Rua José Assad Sallum, esquina com
a Rua Joaquim C. de Oliveira, na Vila dos Idosos.

25.

N. 192/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Poder Executivo a limpeza de um campinho de futebol situado na Rua Jeronimo
Cataneo, no Residencial Triunfo.
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26.

N. 193/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza da área pública situada na Rua
Sebastião da Cruz Prata, esquina com a Rua 4, no Residencial Triunfo.

27.

N. 194/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Poder Executivo a substituição da cesta de basquete que está quebrada e a
limpeza da praça situada na Rua da Felicidade, no Residencial Fibra.

28.

N. 195/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Indica ao Poder Executivo a necessidade de tampar um buraco na camada asfáltica da Rua
Ângelo Príncipe Padela, próximo do nº 54, no Parque Fabrício.

29.

N. 196/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica ao Poder Executivo que promova gestões junto ao setor responsável e à CPFL,
visando melhorias e reparos/manutenção na iluminação da Rua Francisco Bueno, próximo
ao número 155, no Jardim Europa.

30.

N. 197/2015 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulhos, galhos e lixos depositados
na Rua Riachuelo em frente ao número 1019, no Jardim Bela Vista.

31.

N. 198/2015 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de reparos na calçada em torno da área municipal
denominada Piscina do Jacó, no Jardim Bela Vista.

32.

N. 199/2015 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de reparos na calçada em torno do Bosque Manoel
Jorge, no Jardim Santa Rosa.

33.

N. 200/2015 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao Poder Executivo a supressão de um tronco de árvore localizado na Rua Eduardo
Leeking em frente aos números 44, no Jardim Bela Vista.

34.

N. 201/2015 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao Poder Executivo a supressão de um tronco de árvore localizado na rua George
Hunter em frente aos números 161, no Jardim Bela Vista.

35.

N. 202/2015 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao Poder Executivo a supressão de um tronco de árvore localizado na rua Antonio
Zanaga em frente aos números 186, no Jardim Bela Vista.

36.

N. 203/2015 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao Poder Executivo a supressão de um tronco de árvore localizado na rua João
Bassora em frente aos números 573, no Jardim Santa Rosa.

37.

N. 204/2015 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica a supressão de um tronco de árvore que fica localizado na rua Anchieta, em frente ao
número 703, no Jardim Bela Vista.

38.

N. 205/2015 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica a supressão de um tronco de árvore que fica localizado na rua Washington Luiz, em
frente aos números 253 e 266, no centro.

39.

N. 206/2015 - Autor: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
Indica ao Poder Executivo a necessidade de reparos no muro de placas que fica em torno
da piscina do Jacó, na Rua Augusto Peterlevitz, no Jardim Bela Vista.
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40.

N. 207/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica a necessidade de corte e poda de uma árvore situada na Rua Antonio Constâncio,
em frente ao n. 2, no Jardim Bela Vista.

41.

N. 208/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica a implantação de faixas bicolores (vermelhas e brancas) na Rua São Paulo, esquina
com a Rua Vitória, próximo ao Centro Municipal de Educação Infantil localizado no Jardim
São Jorge.

42.

N. 209/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica ao Poder Executivo a necessidade de corte e poda de uma árvore situada na Rua
dos Ipês, em frente ao número 101, no Jardim das Palmeiras.

43.

N. 210/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica o recapeamento total da Rua Pastor Alfredo Klava, no Jardim Res. Mathilde Berzin,
pelas razões que especifica.

44.

N. 211/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica a necessidade de limpeza (varredura e capinação) da guia e calçada da Rua Goiânia,
no Jardim São Jorge.

45.

N. 212/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica a necessidade de limpeza da área pública, na Avenida Carlos Botelho, ao lado do
número 143, no Jardim Santa Rosa.

46.

N. 213/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES
Indica a supressão de tronco de árvore, com certa urgência, e reparos na malha asfáltica,
ao lado da guia da calçada, na Rua Rio de Janeiro, em frente ao nº 96, no Jardim São Jorge.

47.

N. 214/2015 - Autor: VAGNER BARILON
Indica ao Poder Executivo, através do setor competente, instalação de redutor de
velocidade na Rua Ilda Bagne da Silva, defronte ao número 225, no Jardim Flórida.
PAUTA DE MOÇÕES DE PESAR

1.

N. 42/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
Voto de pesar pelo falecimento do senhor José Alves dos Santos - "José Rico".
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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, REALIZADA
NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015.
Aos 02 (dois) dias do mês de março do ano de 2015 (dois mil e quinze), presentes os
seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE
LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA,
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA,
realizou a Câmara Municipal sua quinta sessão ordinária do terceiro ano legislativo, da
décima terceira legislatura do ano 2015. Às 18 (dezoito) horas e 11 (onze) minutos,
havendo número legal, o presidente, vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, declara
aberta a sessão e solicita que a servidora Aparecida proceda a leitura de um trecho da
Bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, INDICAÇÃO N.
129/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de colocação de lombadas na Rua
Da felicidade, Jardim Terra Nova, pelas razões que especifica. INDICAÇÃO N. 155/2015 que
indica ao Poder Executivo a necessidade de recapeamento na Rua João Peterlevitz, no
trecho entre a Av. Eddy Freitas Crissiuma e a Rua 13 de maio - Jd. Bela Vista, pelas razões
que especifica. Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, INDICAÇÃO N. 130/2015 que
indica ao Chefe do Executivo a realização de estudos para a implantação de sentido único,
bairro - centro, na Rua Túlio Thiene, no Jardim D. Maria Rapozeiro Azenha. INDICAÇÃO N.
131/2015 que indica a adoção das medidas necessárias voltadas à sinalização de solo (faixa
de pedestres) no cruzamento das Ruas Olívio Belinate, Vitório Crispim e Valter Pereira Diniz.
INDICAÇÃO N. 132/2015 que indica ao Chefe do Executivo a manutenção da calçada da
praça Dr. Karlis Vlmanis, situada na Rua Túlio Thiene, no Jardim D. Maria Rapozeiro Azenha.
INDICAÇÃO N. 133/2015 que indica a adoção das medidas necessárias voltadas à
sinalização no solo (faixa de pedestres) na Avenida Carlos Botelho, em frente ao portão da
Secretaria da Educação. INDICAÇÃO N. 134/2015 que indica ao Prefeito Municipal a
necessidade de limpeza do passeio público situado na Rua das Perobas, no Jardim das
Palmeiras. INDICAÇÃO N. 135/2015 que indica a limpeza de uma área pública situada na
Rua Americana, no Jardim Eneides. INDICAÇÃO N. 136/2015 que indica a manutenção de
uma boca de lobo situada na Rua 8, no Jardim Novos Horizontes. INDICAÇÃO N. 137/2015
que indica ao Poder Executivo a necessidade de tampar um buraco no asfáltica da Rua
Ângelo Príncipe Padela próximo do nº 54, no Parque Fabricio. INDICAÇÃO N. 138/2015 que
indica ao Prefeito Municipal e a CPFL a necessidade de substituição de 03 lâmpadas
queimadas na Rua Maximiliano Dalmédico no Jardim Santa Luiza II próximo da entidade
APADANO. Do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, INDICAÇÃO N. 139/2015 que indica a
realização de reparos na Rua Camanducaia. INDICAÇÃO N. 140/2015 que indica a
implantação de um semáforo na ponte que liga o Jardim São Jorge ao Jardim Picerno.
INDICAÇÃO N. 161/2015 que indica a realização de reparos na camada asfáltica da Rua
Sebastião da Cruz Prata. INDICAÇÃO N. 162/2015 que indica a implantação de lombada na
Rua Sebastião da Cruz Prata. INDICAÇÃO N. 163/2015 que indica a realização de limpeza na
Avenida Ampélio Gazzetta (última casa do Jardim Eneides). INDICAÇÃO N. 164/2015 que
indica a realização de limpeza na Rua Henrique Félix, na Vila Azenha. INDICAÇÃO N.
165/2015 que indica a limpeza do bueiro situado na Rua das Imbuias, n. 151, no Jardim das
Palmeiras. INDICAÇÃO N. 166/2015 que indica a realização de reparos no calçadão da Rua
Alexandre Bassora. INDICAÇÃO N. 167/2015 que indica a substituição da iluminação da Rua
Cyro Barufaldi, n. 255, Santa Rita I (lâmpada queimada). Do vereador VAGNER BARILON,
INDICAÇÃO N. 141/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de Limpeza de
calçada na Rua Celeste Cerezer Paulão, defronte ao número 488, Jd. Santa Luiza II.
INDICAÇÃO N. 142/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza do terreno
localizado na Rua Rosalino Izidoro Brazilino, no Monte das Oliveiras. INDICAÇÃO N. 143/2015
que indica ao Poder executivo que, através dos setores competentes faça a manutenção da
malha asfáltica da Rua Celeste Cerezer Paulão, entre Maximiliano Dalmedico, Joaquim Leite
da Cunha, Santa Luiza II. INDICAÇÃO N. 144/2015 que indica ao Poder executivo que,
através dos setores competentes faça a Manutenção da malha asfáltica na Rua Vitória,
entre as Ruas Porto Alegre e Belo Horizonte, no Jd. São Jorge. INDICAÇÃO N. 145/2015 que
indica a necessidade de instalação de um ponto de ônibus na Rua Rosalino Izidoro Brazilino,
no Monte das Oliveiras. INDICAÇÃO N. 147/2015 que indica ao Poder Executivo que, através
dos setores competentes faça a manutenção da malha asfáltica da Rua Recife, entre as
Ruas Rio de Janeiro e Brasília, no Jd. São Jorge. INDICAÇÃO N. 148/2015 que indica ao Poder
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Executivo a necessidade de retirada de entulho na Rua Manaus, defronte ao Ginásio de
Esportes, no Jd. São Jorge. INDICAÇÃO N. 156/2015 que indica ao Poder Executivo a
necessidade de limpar e trocar as grades dos bueiros existentes no entorno do Bosque
Municipal Manoel Jorge, localizado no Jardim Santa Rosa. Do vereador VLADIMIR ANTONIO
DA FONSECA, INDICAÇÃO N. 146/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de
manutenção (fresa) em trecho da Avenida Brasil, pelas razões que especifica. Do vereador
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, INDICAÇÃO N. 149/2015 que indica a realização de
operação tapa-buraco na Rua Heitor Cibin, altura do número 307 e no cruzamento com a
Avenida Ampélio Gazzetta. INDICAÇÃO N. 150/2015 que indica ao Poder Executivo a
necessidade de retirada de entulho depositado na Rua Eduardo Karlis. INDICAÇÃO N.
151/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulhos, depositados
na Rua José Maria Bellinate em toda a sua extensão, no Parque Residencial Francisco Lopes
Iglesias. INDICAÇÃO N. 152/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada
de entulhos, depositados na rotatória situada na Rua Alfredo Leite Camargo, altura do
número 71. INDICAÇÃO N. 153/2015 que indica a realização de operação tapa-buraco na
Rua Natalia Klava Muth, altura do nº 216 - Green Village. INDICAÇÃO N. 154/2015 que indica
ao Poder Executivo a necessidade de sinalização de solo (pare) na Rua Francisangelis
Piconi, esquina com a Avenida Ampélio - Green Village. Da vereadora CARLA FURINI DE
LUCENA, INDICAÇÃO N. 157/2015 que indica ao Prefeito Municipal que faça a manutenção
da malha asfáltica da Rua Heitor Cibin, no trecho compreendido entre a Av. Ampélio
Gazetta e rua Joaquim Sanches, no Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 158/2015 que indica
ao Poder Executivo a manutenção do campo de areia da Rua Taiuva, no Jardim Capuava.
INDICAÇÃO N. 159/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de implantação de um
redutor de velocidade e/ou faixa de pedestres na Av. Dr. Carlos Botelho em frente ao
Mercado Dia. INDICAÇÃO N. 160/2015 que indica informações do Chefe do Poder Executivo
sobre a possibilidade de aplicar "fresa" (pó preto) na Av. Brasil (início da estrada de terra
até Estrada Eduardo Klarkis). MOÇÕES DE PESAR: Do vereador JOSÉ PEREIRA, MOÇÃO N.
37/2015 voto de pesar pelo falecimento de Janaina dos Santos Penha. Do vereador VAGNER
BARILON, MOÇÃO N. 40/2015 voto de pesar pelo falecimento do Senhor José Vitoriano da
Silva. Do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, MOÇÃO N. 41/2015 voto de pesar pelo
falecimento da senhora Célia Camargo Whitehead (faixa 01). ATA DA QUARTA SESSÃO
ORDINÁRIA é colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo
APROVADA por unanimidade (faixa 02). Após, o presidente anuncia a realização de debate
em atendimento ao REQUERIMENTO N. 38/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES
DOS SANTOS, que convoca o Diretor da Guarda Civil Municipal, a Autoridade de Trânsito e o
Chefe de Gabinete, para prestar informações sobre as medidas que poderão ser adotadas
para restabelecer a segurança e o sossego público dos moradores do Recanto do Guarapari,
com a presença dos senhores Robson Fontes Paulo, diretor da Guarda Civil Municipal;
Franco Júlio Felipe, diretor de Segurança de Trânsito; Vanderlei Cocato, Chefe de Gabinete;
1º Tenente Marcelo Torres Almeida, Comandante do Pelotão de Polícia Militar de Nova
Odessa; Luis Carlos Contato, presidente do Conseg, Júlio Airton Peterlevitz e Valdir do
Prado, representantes dos moradores do Recanto do Guarapari (faixa 03). Tendo em vista o
decurso do tempo destinado a fase do Expediente, a discussão e votação das proposições a
seguir especificadas, bem como o uso da Tribuna Livre pelos vereadores inscritos restaram
prejudicados: REQUERIMENTO N. 106/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS
APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal se existe alguma legislação municipal
que impeça a instalação de Motel em nosso Município. REQUERIMENTO N. 107/2015 de
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a fim da escolinha de Kung Fu para as crianças no Ginásio do Jardim Santa
Rosa. REQUERIMENTO N. 108/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS,
solicita informações do Chefe do Poder Executivo sobre a possibilidade de aplicar "fresa"
(pó preto) nas ruas das Chácaras Recanto Solar, Vale dos Lírios e Ceci Ovos, pelas razões
que especifica. REQUERIMENTO N. 109/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS, solicita informações da Administração Municipal sobre o estudo voltado à
implantação de sentido único, bairro-centro, no final da Rua João Bassora, esquina com a
Rua Herman Janait, no Jardim do Éden. REQUERIMENTO N. 110/2015 de autoria do vereador
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre o estudo
voltado a implantação de linha de ônibus passando pelos bairros Jardim Planalto e Parque
Fabrício. REQUERIMENTO N. 111/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS
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SANTOS, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a manutenção das ruas do
Bosque dos Eucaliptos (aplicar fresa e pó preto). REQUERIMENTO N. 112/2015 de autoria do
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a limpeza e roçagem da Rodovia Astrônomo Jean Nicolini. REQUERIMENTO N. 113/2015 de
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito
Municipal, sobre a limpeza do passeio público situado na Rua dos Pinheiros, no Jardim das
Palmeiras. REQUERIMENTO N. 114/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, solicita
informações do Prefeito Municipal sobre a reforma da Praça João Mezavila, no Residencial
Mathilde Berzin. REQUERIMENTO N. 115/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES
DOS SANTOS, solicita informações do Poder Executivo sobre a substituição da ponte de
madeira por uma de metal e a capinação do mato no Parque Ecológico Isidoro Bordon.
REQUERIMENTO N. 116/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita
informações do Chefe do Executivo e do ICV sobre o veículo que específica (ambulância
adquirida para a UBS V). REQUERIMENTO N. 117/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, solicita cópia dos pareceres do Conselho Municipal de Saúde sobre as
fiscalizações e acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços da Saúde.
REQUERIMENTO N. 118/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita
informações do Chefe do Executivo sobre os valores arrecadados através do Programa de
Regularização de Débito - PRD (Lei n. 2.700, de 8 de maio de 2013). REQUERIMENTO N.
119/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do
Prefeito Municipal sobre a possibilidade de cessão do muro do Estádio Natal Gazzetta
(Campo do Progresso) à Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa para a
exploração de publicidade. REQUERIMENTO N. 120/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO
JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal e do presidente da Coden sobre
a distribuição de "kit economizador de água" à população. REQUERIMENTO N. 121/2015 de
autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do ICV sobre o
cumprimento da Lei n. 2.775, de 7 de novembro de 2013, que dispõe sobre a
obrigatoriedade dos Hospitais e similares localizados no Município, de afixarem em local
visível, lista atualizada dos médicos plantonistas, bem como dos responsáveis pelo plantão
e dá outras providências. REQUERIMENTO N. 122/2015 de autoria do vereador CELSO
GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a reativação
dos semáforos da Avenida Ampélio Gazzetta. REQUERIMENTO N. 123/2015 de autoria do
vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
implantação de ecoponto na região formada pelos bairros Jardim Marajoara, Novos
Horizontes, Mathilde Berzin, Parque Fabrício, Jardim Planalto, Jardim Europa e Jardim
Eneides. REQUERIMENTO N. 124/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES,
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a implantação de academias da melhor
idade nos bairros que especifica (Chácaras Central, Parque dos Pinheiros, Recanto do
Guarapari, Campo Belo e Vale dos Lírios). REQUERIMENTO N. 125/2015 de autoria do
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal,
sobre a implantação de Placas de identificação e Orientação de destino em toda a extensão
da Rodovia Rodolfo kivitz até a região das Chácaras. REQUERIMENTO N. 126/2015 de autoria
do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal,
sobre estudo voltado a demarcação de sinalização de solo e cobertura do ponto final de
ônibus, esquina com a Rua Olívio Bellinati. - Parque Residencial Klavin. REQUERIMENTO N.
127/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do
Prefeito Municipal, sobre estudos voltado à colocação de alambrado na Rua Olívio Bellinatti
no trecho que compreende o Bairro 23 de Maio até o Residencial Klavin. REQUERIMENTO N.
128/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do
Prefeito Municipal, sobre estudo voltado a aplicação de fresa asfáltica em toda a extensão
da Rua Eduardo Karlis. REQUERIMENTO N. 129/2015 de autoria do vereador VLADIMIR
ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de
estudos voltados a construção de cobertura parcial nos parquinhos infantis das escolas e
creches municipais, conforme especifica. REQUERIMENTO N. 130/2015 de autoria do
vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal sobre o Projeto
de Habitação de Interesse Social denominado "Minha Casa Nova Odessa". REQUERIMENTO
N. 131/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do
Prefeito Municipal sobre a possibilidade de alterar a Lei n. 2.701, de 20 de maio de 2013,
nos moldes que especifica. REQUERIMENTO N. 132/2015 de autoria do vereador VLADIMIR
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ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de
estudos voltados a construção de quadra poliesportiva no Jardim das Palmeiras, conforme
especifica. REQUERIMENTO N. 133/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA,
solicita informações do Prefeito Municipal sobre as despesas com publicidade realizadas no
exercício de 2014. REQUERIMENTO N. 134/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO
DA FONSECA, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos
voltados a alteração para sentido único de direção da Rua Jaime Marmile, no trecho
compreendido entre as ruas, Olívio Belinati e Vitório Crispim, no Jardim São Manoel
conforme especifica. REQUERIMENTO N. 135/2015 de autoria da vereadora CARLA FURINI
DE LUCENA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre os avanços obtidos em relação
à implantação de um Hospital Metropolitano na nossa região. REQUERIMENTO N. 136/2015
de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a implantação de poste com iluminação na Rua Pastor Alfredo Klava, em frente aos
números 02 e 06, pelas razões que especifica. REQUERIMENTO N. 137/2015 de autoria do
vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a
instalação de banheiro químico e lavatório na feira livre do Jardim São Jorge.
REQUERIMENTO N. 138/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita
informações do Prefeito Municipal sobre a substituição das lâmpadas queimadas na Rua
Edwin Peterlevitz, no Recanto do Guarapari. REQUERIMENTO N. 139/2015 de autoria do
vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
substituição da iluminação e a implantação de banheiro químico na quadra esportiva
situada no Jardim São Jorge. REQUERIMENTO N. 140/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO
JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a realização de auditoria
na rede Municipal de Saúde. REQUERIMENTO N. 141/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO
JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo sobre as despesas com
iluminação no mês de janeiro de 2015. REQUERIMENTO N. 142/2015 de autoria do vereador
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do ICV sobre a adoção de medidas para
humanizar o atendimento relativo à aplicação e retirada de soro dos pacientes atendidos no
Pronto-Socorro do Hospital Municipal. REQUERIMENTO N. 143/2015 de autoria do vereador
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do ICV sobre o número de médicos
pediatras que atendem na rede municipal de Saúde. REQUERIMENTO N. 144/2015 de autoria
do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do ICV sobre o número de
médicos ginecologistas que atendem na rede municipal de Saúde. REQUERIMENTO N.
145/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do ICV
sobre o atendimento médico prestado no Hospital Municipal no último dia 7 de fevereiro.
REQUERIMENTO N. 146/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita
informações do ICV sobre o atendimento pediátrico prestado no Hospital Municipal nos dias
10, 11 e 12 de fevereiro de 2015. REQUERIMENTO N. 147/2015 de autoria do vereador
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo e do ICV sobre a
Unidade Básica de Saúde I. REQUERIMENTO N. 148/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO
JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo e do ICV sobre a Unidade
Básica de Saúde II. REQUERIMENTO N. 149/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo e do ICV sobre a Unidade Básica de
Saúde III. REQUERIMENTO N. 150/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,
solicita informações do Chefe do Executivo e do ICV sobre a Unidade Básica de Saúde IV.
REQUERIMENTO N. 151/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita
informações do Chefe do Executivo e do ICV sobre a Unidade Básica de Saúde V. MOÇÃO N.
13/2015 de autoria do vereador VAGNER BARILON, congratulações ao Jornal de Nova
Odessa (JNO) pelo 22º aniversário e novo projeto gráfico. MOÇÃO N. 24/2015 de autoria do
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com a comitiva organizada pela OAB
de Nova Odessa e com os juízes assessores da Presidência do Tribunal de Justiça de São
Paulo, em razão da reunião em busca de soluções para a interdição do prédio do Fórum
local. MOÇÃO N. 25/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos ao
assessor de gabinete Edison Antonio Teixeira. MOÇÃO N. 26/2015 de autoria do vereador
AVELINO XAVIER ALVES, aplausos à assessora Loni Odete Sichmann. MOÇÃO N. 27/2015 de
autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos ao prefeito Benjamim Bill Vieira de
Souza pela presença na primeira sessão ordinária realizada no último dia 2 de fevereiro.
MOÇÃO N. 33/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com
os "Anjos da Alegria", em razão do trabalho realizado junto aos pacientes do Hospital e
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Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. MOÇÃO N. 36/2015 de autoria do vereador
JOSÉ PEREIRA, aplausos ao Diretor de Programas e Projetos Educacionais, Sr. Achile Nicola
Fosco. MOÇÃO N. 38/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos à
Paróquia de São Jorge pela inauguração do Salão de Eventos James Leroy Vaughan. MOÇÃO
N. 39/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos ao Prefeito Municipal e
à Secretaria de Esportes pela inauguração da primeira academia adaptada para pessoas
com deficiência "Leonildo Felipe Bichof". Após o intervalo regimental, o presidente anuncia
a ORDEM DO DIA – 01 – REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – PROJETO DE LEI N. 12/2015 DE
AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA QUE DÁ DENOMINAÇÃO DE "DR. CEZAR SOUZA
LADEIA" À ÁREA VERDE (PRAÇA) DE FRENTE À RUA ORLANDO DE MORAES, FUNDOS COM A
AVENIDA SÃO GONÇALO, DO LOTEAMENTO DENOMINADO SANTA RITA II. É colocado em
discussão, o vereador JOSÉ PEREIRA solicita seja realizada a leitura da biografia do
homenageado, sendo o pedido atendido. Os vereadores JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES
DOS SANTOS, VAGNER BARILON, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, ANTONIO ALVES
TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA,
AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO,
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VAGNER
BARILON) (faixa 04). 02 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2014 DE AUTORIA DO
VEREADOR VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO
NOVAODESSENSE AO SENHOR OSMAR AZOL FERNANDES. É colocado em discussão, o
vereador VAGNER BARILON solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do
primeiro pedido (faixa 05). 03 – PROJETO DE LEI N. 75/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, QUE DENOMINA MANOEL DE OLIVEIRA AZENHA O CENTRO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO JARDIM CAPUAVA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, o vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
solicita a leitura da justificativa do projeto, sendo o pedido atendido. Os vereadores
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, VAGNER BARILON, JOSÉ
PEREIRA, AVELINO XAVIER ALVES e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursam. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER
ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VAGNER BARILON) (faixa
06). 04 – PROJETO DE LEI N. 125/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR AVELINO XAVIER ALVES,
QUE DÁ A DENOMINAÇÃO DE "HIGINO BASSORA" À RUA NOVE (09) DO LOTEAMENTO
DENOMINADO RESIDENCIAL 23 DE MAIO (PROLONGAMENTO DA RUA NOVE (09) DO PARQUE
RESIDENCIAL KLAVIN). É colocado em discussão, os vereadores AVELINO XAVIER ALVES,
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursam. É colocado em votação,
sendo APROVADO por unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES,
CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,
JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VAGNER BARILON) (faixa 07). 05 –
PROJETO DE LEI N. 127/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR AVELINO XAVIER ALVES, QUE DÁ A
DENOMINAÇÃO DE "NELSON BERSSAN" À RUA VINTE E UM (21) DO LOTEAMENTO
DENOMINADO JARDIM CAPUAVA. É colocado em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES
DOS SANTOS solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido
(faixa 08). Na sequência, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 09), CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER (faixa 10), SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS (faixa 11), VAGNER BARILON (faixa
12), AVELINO XAVIER ALVES (faixa 13), JOSÉ PEREIRA (faixa 14) e VLADIMIR ANTONIO DA
FONSECA (faixa 15) utilizam a Tribuna Livre para Explicação Pessoal. Após, o presidente
informa que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 09 de março de 2015. Nada
mais havendo a tratar, declara encerrada a sessão (faixa 16). Para constar, lavrou-se a
presente ata.

------------------------------------ / ------------------------------------ /-----------------------------------1º Secretário
Presidente
2º Secretário
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REQUERIMENTO N. 78/2015
Assunto: Convoca os servidores responsáveis da Prefeitura
Municipal e convida os representantes do Cartório de
Registro de Imóveis, da família Janjon e das famílias que
adquiriram lotes de terrenos do Bosque dos Cedros para
debater questões relacionadas à referida área.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Esta Casa Legislativa tem acompanhado atentamente as ações adotadas pelos
órgãos competentes, voltadas à regularização do loteamento Bosque dos Cedros. Assim,
periodicamente, os servidores municipais envolvidos com a questão são convocados para
prestar informações aos vereadores e às famílias interessadas sobre os avanços obtidos
nessa área.
O último encontro foi promovido em 10 de março de 2014, em virtude do
requerimento n. 54/2014, e contou com a presença de representantes da Prefeitura
Municipal (engenheiro Erik Ortolano e diretor de Negócios Jurídicos, Dr. David Fritzsons
Bonin), do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Odessa (Sr. Bruno Santos Marinho), da
família Janjon (Sr. Albert Janjon) e das famílias que adquiriram lotes de terrenos na referida
localidade (Sr. Sílvio Natal).
Após
as
considerações
iniciais, as
autoridades
presentes
prestaram
esclarecimentos sobre os dois principais problemas que envolviam o registro do referido
loteamento, apontados na Nota de Devolução (Protocolo n. 12.850) do Cartório de Registro
de Imóveis de Nova Odessa, a saber: 1 – Aprovação original e atualizada do GRAPROHAB e 2
– Cronograma de obras.
Sobre a aprovação do GRAPROHAB, o diretor de Negócios Jurídicos da Prefeitura
informou que o Município auxiliaria na revalidação do documento, sendo que uma reunião
seria agendada na Secretaria Estadual de Habitação, no máximo em duas semanas
(38min50seg).
Já no tocante ao cronograma de obras, o referido diretor informou que um acordo
judicial tinha sido firmado, em 30 de janeiro de 2014, que atribuía aos loteadores a
responsabilidade pela execução das obras de infraestrutura do loteamento, fixava o prazo
de noventa (90) dias para realização dessas obras e caucionava quantia suficiente como
forma de garantia de cumprimento do acordo. Sendo assim, a Prefeitura iria aguardar o
termo final da avença para se manifestar sobre o assunto (42min50seg e 55min a 59min).
Em relação aos itens 3 (declaração do loteador de que não há lotes a alienar ou a
compromissar) e 4 (cópia de um contrato-padrão de compromisso de venda e compra para
ser autuado ao processo de loteamento) da Nota de Devolução acima mencionada, ficou
acordado que os mesmos seriam de fácil cumprimento, tanto pelos loteadores, quanto pela
Prefeitura (45min40seg e 46min50seg).
Finalizando os trabalhos, o presidente, vereador Vagner Barilon, sugeriu que, após
o termo final do acordo (30 de abril de 2014), um novo debate fosse realizado
(1h16min10seg) e franqueou a palavra ao representante da família Janjon.
Resumidamente, o Sr. Albert Janjon asseverou que a família faria as obras de
infraestrutura no prazo fixado no acordo judicial.
O encontro foi encerrado com a sensação de que o desfecho era breve e logo o
loteamento seria registrado.
Em face do exposto, considerando-se a relevância de que se reveste a matéria, 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, convocando os servidores responsáveis
pelo acompanhamento e fiscalização do referido loteamento, para prestar informações
sobre o assunto, no próximo dia 16 de março, às 18 horas, nesta Casa de Leis.
REQUEIRO, por último, seja encaminhado ofício ao Cartório de Registro de Imóveis
de Nova Odessa, aos representantes da família Janjon, bem como ao Sr. Sílvio Natal,
representante das famílias que adquiriram lotes de terrenos do Bosque dos Cedros,
convidando-os a participar do debate em questão.
Nova Odessa, 5 de fevereiro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 99/2015
Assunto: Convoca os servidores Pedro Daniel dos Santos
(Secretário de Finanças e Planejamento), Edivaldo
Donisete Macário (Diretor de Tesouraria e Arrecadação) e
Marcelo de Arruda Leme (assessor institucional) e convida
os munícipes abaixo especificados para prestar
informações sobre o IPTU de 2015.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Conforme amplamente noticiado pela imprensa regional, o reajuste do IPTU em
nossa cidade atingiu índices altíssimos e gerou grande descontentamento na população.
Em nota oficial, a Prefeitura informou que o reajuste foi de 6,55% de acordo com o
IPCA/IBGE. Informou, ainda, que foi feito o georreferenciamento, e com esse processo,
muitos imóveis que eram tributados apenas como terrenos, mas tinham construção,
tiveram seus valores atualizados. Além disso, o imóvel poder ter tido sua categoria
atualizada entre precária, média e sofisticada, já que cada uma dessas classificações tem
uma pontuação que compõe o valor do IPTU.
Informou, por último, que em 2013 foi feito um novo enquadramento setorial dos
imóveis. A cidade era dividida em 17 setores e passou a ser dividida em 11, distribuindo de
forma mais igualitária os imóveis.
Dois dias após a sobredita manifestação, em matéria publicada no jornal “O
Liberal”, a Prefeitura informou que irá recalcular o IPTU dos contribuintes que se sentirem
lesados com o cálculo praticado pela administração.
A matéria informa, ainda, que os contribuintes podem procurar a Central de
Atendimento da Prefeitura para solicitar a referida revisão até o dia 13 de fevereiro.
Em face do exposto, considerando-se a relevância de que se reveste a matéria, e a
ocorrência de possíveis erros na tributação dos imóveis, REQUEREMOS aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Prefeito Municipal, convocando os servidores Sr. Pedro Daniel dos Santos (Secretário de
Finanças e Planejamento), Sr. Edivaldo Donisete Macário (Diretor de Tesouraria e
Arrecadação) e Sr. Marcelo de Arruda Leme (assessor institucional), para prestar
informações sobre o assunto, no próximo dia 23 de março, às 18 horas, nesta Casa de Leis.
REQUEIRO, por último, seja encaminhado ofício aos munícipes Antonio Marco
Pigato, José Antonio M. Merenda, Paulo Thiene Junior e Mariano Paparoti convidando-os a
participar do debate em questão.
Nova Odessa, 11 de fevereiro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 106/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito
Municipal se
existe alguma legislação municipal que impeça a
instalação de Motel em nosso Município.
Senhor Presidente:
Senhores Vereadores:
Hoje a nossa cidade carece deste tipo de investimentos, pois não existe nenhum
motel em nosso município e podemos abrir mais este leque de oportunidades com o
objetivo de atrair novos empreendedores para a cidade.
É um ramo de mercado que tem dado bom retorno aos seus investidores. Entendo
também que montar um motel não é uma tarefa impossível, mas também não é fácil.
Precisa-se de planejamento, dedicação e acima de tudo estudo de como agradar ao cliente
com preços bons, promoções e produtos para todos os públicos. A concorrência é grande,
mas há espaço para todos, basta ter bons serviços e preços.
Destaco ainda que a instalação deste ramo de negócio é mais uma fonte de
recursos e arrecadação para o munícipio.
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 existência de alguma
legislação que impeça a instalação de motel em nosso município
Nova Odessa, 18 de Fevereiro de 2015.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO

****************************************************************************
REQUERIMENTO N. 107/2015

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a fim da escolinha de Kung Fu para as crianças no Ginásio
do Jardim Santa Rosa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação de pais de alunos que frequentavam a escolinha de
Kung Fu, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre
o encerramento das aulas no local.
a) Há prazo para o retorno dessas aulas?
b) Quando elas serão reiniciadas?
c) Outras informações relevantes sobre o assunto.
Nova Odessa, 18 de fevereiro de 2015.

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 108/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Poder Executivo
sobre a possibilidade de aplicar “fresa” (pó preto) nas
ruas das Chácaras Recanto Solar, Vale dos Lírios e Ceci
Ovos, pelas razões que especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes, que relataram a necessidade de
aplicar a “fresa” (pó preto) nas ruas das Chácaras Recanto Solar, Vale dos Lírios e Ceci
Ovos, pois no período de seca há muito pó nesses locais. Já, na época de chuva, formam-se
muitos buracos que dificultam o trânsito de veículos, além do barro e das poças d’água que
prejudicam os moradores.
Assim, diante do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo,
postulando as seguintes informações:
a) A PMNO tem estudos para a aplicação de “fresa” (pó preto) nas ruas das
Chácaras Recanto Solar, Vale dos Lírios e Ceci Ovos? Na afirmativa, qual a previsão para a
aplicação do referido material nos locais?
b) Na negativa, o que está faltando para que os bairros citados recebam esta
aplicação?
c) Demais informações entendidas como relevantes.
Nova Odessa, 19 de fevereiro de 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

****************************************************************************
REQUERIMENTO N. 109/2015
Assunto: Solicita informações da Administração Municipal
sobre o estudo voltado à implantação de sentido único,
bairro-centro, no final da Rua João Bassora, esquina com a
Rua Herman Janait, no Jardim do Éden.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Considerando as solicitações dos munícipes sobre a necessidade de sentido único,
bairro-centro, no final da Rua João Bassora, esquina com a Rua Herman Janait, no Jardim do
Éden, 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, uma vez que a medida irá reduzir os acidentes de trânsito neste local.
Nova Odessa, 18 de fevereiro de 2015.

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 110/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
o estudo voltado a implantação de linha de ônibus
passando pelos bairros Jardim Planalto e Parque Fabrício.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 20 de março de 2014, o vereador subscritor apresentou o requerimento n.
254/2014, solicitando estudo sobre a implantação de linha de ônibus municipal passando
pelos bairros Jardim Planalto e Parque Fabricio.
Em atendimento à referida propositura, o Chefe do Executivo informou, que não
seria possível implementar o itinerário sugerido, mas que a empresa Rápido Sumaré seria
oficiada a apresentar estudos acerca da implantação da aludida linha de transporte urbano.
A resposta está datada de 26 de maio de 2014.
Em face do exposto, considerando 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 Chefe do Executivo,
postulando informações sobre o assunto, especialmente no tocante aos seguintes aspectos
que envolvem a questão:
a) O estudo pela empresa Rápido Sumaré já foi concluído?
b) Qual foi a resposta oferecida pela empresa?
c) Outras informações sobre o assunto.
Nova Odessa, 18 de fevereiro de 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

****************************************************************************
REQUERIMENTO N. 111/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
a manutenção das ruas do Bosque dos Eucaliptos (aplicar
fresa e pó preto).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação dos munícipes residentes no loteamento de chácaras
Bosque dos Eucaliptos, 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 aplicação de fresa e pó preto nas ruas da referida
localidade, para amenizar os transtornos dos munícipes daquela região, conforme ilustram
as fotografias anexas à presente proposição.
Nova Odessa, 19 de fevereiro de 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Fotos tiradas dia 18/02/2015
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REQUERIMENTO N. 112/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a limpeza e roçagem da Rodovia Astrônomo Jean Nicolini.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que relataram a real
necessidade de limpeza da Rodovia Astrônomo Jean Nicolini que se encontra com mato
muito alto em toda a sua extensão.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando se digne informar quais medidas que serão adotadas com relação ao assunto.
Nova Odessa, 18 de fevereiro de 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

Fotos tiradas dia 13/02/2015
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REQUERIMENTO N. 113/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal,
sobre a limpeza do passeio público situado na Rua dos
Pinheiros, no Jardim das Palmeiras.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

O vereador subscritor foi procurado por morador do Jardim das Palmeiras, que
relataram a necessidade de limpeza do passeio público situado na Rua dos Pinheiros que se
encontra com mato muito alto.
O local destinado ao passeio se encontra com mato muito alto, impedindo a sua
utilização.
Em ao exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando se
digne informar quais medidas serão adotadas com relação ao local.
Nova Odessa, 19 de fevereiro de 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

Fotos tiradas dia 13/02/2015
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REQUERIMENTO N. 114/2015

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a reforma da Praça João Mezavila, no Residencial Mathilde
Berzin.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Desde o início de 2013, esta Câmara Municipal tem questionado a Administração
sobre a reforma da Praça João Mezavila, no Residencial Mathilde Berzin. Nesse sentido,
foram aprovados os requerimentos n. 94/2013 e n. 132/2014 de autoria do vereador
subscritor, além do requerimento n. 814/2014 de autoria do nobre vereador Sebastião
Gomes dos Santos.
Em todas as ocasiões, o Chefe do Executivo apontou a existência de projeto
voltado à revitalização do local, mas sem data específica para o início das obras.
Em face do exposto, considerando o início de um novo exercício financeiro,
REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a reforma
da referida praça em 2015.

Nova Odessa, 20 de fevereiro de 2015.

JOSÉ PEREIRA
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REQUERIMENTO N. 115/2015

Assunto: Solicita informações do Poder Executivo sobre a
substituição da ponte de madeira por uma de metal e a
capinação do mato no Parque Ecológico Isidoro Bordon.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em visita ao Parque Ecológico Isidoro Bordon, pude constatar a necessidade da
substituição da ponte de madeira, que está danificada, por outra de metal, a necessidade
de limpeza da área que se encontra com mato alto e a reativação da lanchonete que era
utilizada

por munícipes que iam com a família passear e para aulas de meio ambiente que

aconteciam no local.
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 o assunto.
a) Considerando que há muito tempo a ponte está interditada, ela será trocada?
b) Qual o prazo para a troca?
c) Outras informações relevantes sobre o assunto.
Nova Odessa, 23 de fevereiro de 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Fotos tiradas dia 13/02/2015
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REQUERIMENTO N. 116/2015

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo e do
ICV sobre o veículo que específica (ambulância adquirida
para a UBS V).

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Tomamos conhecimento que a ambulância adquirida pelo Município para atuar
junto a UBS V foi remanejada para o Hospital Municipal.
Em face do exposto, com fulcro nas disposições contidas no art. 31 da Constituição
Federal, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo e ao diretor do ICV,
postulando informações sobre os motivos que justificam a alteração ocorrida na destinação
do referido veículo.
Nova Odessa, 20 de fevereiro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

****************************************************************************
REQUERIMENTO N. 117/2015
Assunto: Solicita cópia dos pareceres do Conselho
Municipal
de
Saúde
sobre
as
fiscalizações
e
acompanhamento do desenvolvimento das ações e
serviços da Saúde.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Prefeito Municipal e ao diretor do ICV, postulando se dignem enviar a esta Câmara
Municipal cópia dos pareceres do Conselho Municipal de Saúde sobre as fiscalizações e
acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços da Saúde, elaborados no
exercício de 2014 até a presente data.
Nova Odessa, 20 de fevereiro de 2015.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 118/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
os valores arrecadados através do Programa de
Regularização de Débito – PRD (Lei n. 2.700, de 8 de maio
de 2013).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Com fulcro nas disposições contidas no art. 31 da Constituição Federal, REQUEIRO,
aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando informações sobre os valores
arrecadados nos exercícios de 2013 e 2014 através do Programa de Regularização de
Débito – PRD (Lei n. 2.700, de 8 de maio de 2013).
Nova Odessa, 20 de fevereiro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

****************************************************************************
REQUERIMENTO N. 119/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de cessão do muro do Estádio Natal
Gazzetta (Campo do Progresso) à Associação dos Amigos
dos Animais de Nova Odessa para a exploração de
publicidade.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Com a finalidade de auxiliar a Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa
na manutenção de suas atividades, 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 cessão do muro do Estádio Natal Gazzetta
(Campo do Progresso) à Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa para a
exploração de publicidade.
Nova Odessa, 20 de fevereiro de 2015.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 120/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e do
presidente da Coden sobre a distribuição de “kit
economizador de água” à população.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em mais uma medida contra a maior crise hídrica dos últimos 84 anos no Estado de
São Paulo, a Sabesp começou a distribuir, em janeiro de 2015, gratuitamente, um kit
economizador de água, para ser instalado na torneira.
Segundo a empresa, os redutores de vazão fazem com que o consumo diminua até
20% nas torneiras em que forem colocados.
O kit contendo quatro redutores de vazão começou a ser distribuído por técnicos
da Sabesp na zona norte da capital paulista, região abastecida pelo Sistema Cantareira. Até
fevereiro serão distribuídos 6,3 milhões de kits na Grande São Paulo
(fonte:
http://www.brasil247.com/pt/247/sp247/165700/Sabesp-distribui-kit-economizador-de%C3%A1gua.htm).
Em face do exposto, considerando que Nova Odessa também foi afetada pela
referida crise hídrica, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal e ao presidente da
Coden, postulando informações sobre a possibilidade de adoção de medida semelhante em
nosso município.
Nova Odessa, 20 de fevereiro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

****************************************************************************
REQUERIMENTO N. 121/2015
Assunto: Solicita informações do ICV sobre o cumprimento
da Lei n. 2.775, de 7 de novembro de 2013, que dispõe
sobre a obrigatoriedade dos Hospitais e similares
localizados no Município, de afixarem em local visível,
lista atualizada dos médicos plantonistas, bem como dos
responsáveis pelo plantão e dá outras providências.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 2013, esta Câmara Municipal aprovou projeto de lei de autoria do nobre
vereador Sebastião Gomes dos Santos, que originou a Lei n. 2.775, de 7 de novembro de
2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos Hospitais e similares localizados no
Município, de afixarem em local visível, lista atualizada dos médicos plantonistas, bem
como dos responsáveis pelo plantão e dá outras providências.
Ocorre que até a presente data não foi dado cumprimento a norma em questão.
Indagado sobre o assunto em outubro de 2014, o Chefe do Executivo informou que a
listagem seria afixada pela organização social que gerencia o hospital (Ofício CAM 687/2014
oferecido em resposta ao requerimento n. 749/2014).
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao diretor do ICV, postulando
informações sobre o assunto, especialmente sobre a data prevista para a implantação da
listagem exigida por lei.
Nova Odessa, 20 de fevereiro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 122/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
a reativação dos semáforos da Avenida Ampélio Gazzetta.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Com as obras do corredor metropolitano a maioria dos semáforos foram desligados
para que todas as benfeitorias fossem concluídas. Sabemos que ainda temos um tempo
para o término das obras e com o desligamento dos semáforos a avenida passou a ser uma
pista de corrida. É muito difícil para um pedestre atravessar a referida via, principalmente
as pessoas idosas, deficientes, gestantes, pois os carros passam em alta velocidade e não
respeitam os pedestres.
Além deste fator muitos condutores entram na contramão quando fazem o retorno
para os bairros próximo à Avenida causando com isso muito transtorno e insegurança para
quem transita pelo local.
Em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do
Executivo, postulando se digne prestar informações sobre a reativação dos semáforos na
Avenida Ampélio Gazetta independente do término das obras do Corredor Metropolitano.
Nova Odessa, 23 de Fevereiro de 2015.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO

****************************************************************************
REQUERIMENTO N. 123/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a implantação de ecoponto na região formada pelos
bairros Jardim Marajoara, Novos Horizontes, Mathilde
Berzin, Parque Fabrício, Jardim Planalto, Jardim Europa e
Jardim Eneides.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Prefeito Municipal, postulando informações sobre existência de estudo voltado à
implantação de ecoponto na região formada pelos bairros Jardim Marajoara, Novos
Horizontes, Mathilde Berzin, Parque Fabrício, Jardim Planalto, Jardim Europa e Jardim
Eneides.
Nova Odessa, 23 de fevereiro de 2015.

AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 124/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a implantação de academias da melhor idade nos bairros
que especifica (Chácaras Central, Parque dos Pinheiros,
Recanto do Guarapari, Campo Belo e Vale dos Lírios).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Tendo em vista que a Administração Municipal pretende implantar academias da
melhor idade em vários bairros da cidade, REQUEIRO aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito
Municipal, postulando informações sobre existência de estudo voltado à implantação de
referida benfeitoria nos seguintes bairros: Chácaras Central, Parque dos Pinheiros, Recanto
do Guarapari, Campo Belo e Vale dos Lírios.
Nova Odessa, 23 de fevereiro de 2015.

AVELINO XAVIER ALVES

****************************************************************************
REQUERIMENTO N. 125/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a implantação de Placas de identificação e Orientação de
destino em toda a extensão da Rodovia Rodolfo kivitz até
a região das Chácaras.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Hoje sabemos que precisamos sinalizar melhor nossa cidade facilitando a vida dos
visitantes da nossa cidade e que precisam se locomover por todo o município.
Hoje se uma pessoa que vem visitar nossa cidade e precisa percorrer o trecho da
Avenida Rodolfo Kivtiz para ir as Chácaras ou Sumaré/Americana encontrará dificuldades
para se orientar quanto ao trecho correto.
A minha sugestão é que tenhamos placas de indicação e orientação de destino,
principalmente nos entroncamentos das principais vias que dão acesso aos bairros e as
chácaras.
Em face ao exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações a implantação da sinalização acima mencionada.
Nova Odessa, 24 de Fevereiro de 2015.

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO
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REQUERIMENTO N. 126/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
estudo voltado a demarcação de sinalização de solo e
cobertura do ponto final de ônibus, esquina com a Rua
Olívio Bellinati. – Parque Residencial Klavin.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que reclamaram que as
demarcações de solo nos locais de embarque e desembarque de passageiros são
inexistentes, somente os moradores daquele local sabem que ali é um ponto do ônibus.
Os moradores solicitam também que todos os demais pontos de ônibus sejam
sinalizados e demarcados.
Em face ao 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 cobertura e demarcação do solo do ponto de ônibus.
Nova Odessa, 24 de Fevereiro de 2015.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO

****************************************************************************
REQUERIMENTO N. 127/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
estudos voltado à colocação de alambrado na Rua Olívio
Bellinatti no trecho que compreende o Bairro 23 de Maio
até o Residencial klavin.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que reclamaram que a
existência da mata naquele local faz com que alguns vândalos ocupem o lugar, trazendo
insegurança aos pedestres que circulam por lá.
O trecho solicitado para colocação do alambrando refere-se ao lado que fica
próximo à mata, lado direito para que parte do São Manoel sentido Klavin.
Além da colocação do alambrado é fundamental que o mato seja cortado
periodicamente e que as lâmpadas sejam trocadas toda vez que forem queimadas.
Em face ao exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre as melhorias acima solicitadas.
Nova Odessa, 24 de Fevereiro de 2015.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO
FOTO TIRADA NO LOCAL EM 24/02/2015
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REQUERIMENTO N. 128/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
estudo voltado a aplicação de fresa asfáltica em toda a
extensão da Rua Eduardo karlis
Senhor Presidente:
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que reclamaram que a referida
via está com um trânsito bastante intenso e com muito tráfego de caminhões pelo local,
considerando que por ser um distrito industrial existe muitos caminhões circulando por lá.
A fresa asfáltica que foi colocada na referida via cedeu e os buracos tomaram
conta da rua, dificultando o tráfego de caminhões e veículos que passam pelo local.
Em face ao exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre as providências que serão tomadas para resolver o problema
em questão e se há previsão em atender este encaminhamento.
Nova Odessa, 24 de Fevereiro de 2015.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO
Foto tirada no local em 24/02/2015
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REQUERIMENTO N. 129/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a

existência

de estudos voltados a

construção

de

cobertura parcial nos parquinhos infantis das escolas e
creches municipais, conforme especifica.

Senhores Vereadores:

Em conversa com munícipes e visitas a algumas escolas e creches municipais, o
vereador subscritor verificou a necessidade de construção de cobertura parcial dos
parquinhos infantis, pois em dias de muito calor e sol forte, fica impossível a utilização
destes espaços, pois colocaria a segurança das crianças e até mesmo dos educadores em
risco.
Com a cobertura de uma parte dos parquinhos, daria para as crianças
aproveitarem o sol nos momentos adequados e continuar utilizando mesmo quando o sol
estiver mais forte, pois a cobertura proporcionaria uma proteção em cima dos brinquedos
(a cobertura poderia ser de material acrílico, assim proporcionaria claridade).
Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste
o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando informações
sobre a existência de estudos voltados a tomada de ações visando a resolução das
situações acima citadas.
Nova Odessa, 24 de fevereiro de 2015.

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
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REQUERIMENTO N. 130/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
o Projeto de Habitação de Interesse Social denominado
“Minha Casa Nova Odessa”.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Através do Requerimento n. 422/2014 foram solicitadas informações do Prefeito
Municipal sobre a possibilidade de deflagrar procedimento licitatório voltado a construir
novas unidades habitacionais na “Vila Melhor Idade”.
Na ocasião, o subscritor mencionou que através da Lei n.2.421/2010, aprovada por
esta Câmara Municipal, foi autorizado o uso das habitações da “Vila Melhor Idade”. Citou,
ainda, que embora a lei seja omissa no que tange ao número de unidades, conforme
informações veiculadas no site da Prefeitura Municipal, a Vila Melhor Idade possui trinta
(30) unidades, totalmente projetadas e adaptadas para as necessidades de locomoção de
idosos.
Por fim, postulou informações sobre a possibilidade de deflagrar procedimento
licitatório voltado a construir novas unidades habitacionais na “Vila Melhor Idade” no local
ocioso que ali existe.
Em resposta, o Chefe do Executivo informou que os lotes remanescentes situados
na referida vida estão relacionados em Projetos de Habitação de Interesse Social em parceria
com a Caixa, o qual está em fase de estudos de implantação, já denominado “Minha Casa
Nova Odessa” (Ofício CAM n. 369/2014, de 02 de junho de 2014).
Ante ao exposto, considerando-se o decurso do tempo e o elevado interesse
público de que se reveste a matéria, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental,
após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre esse assunto, especialmente no tocante aos seguintes
aspectos:
a) Os estudos sobre o Projeto de Habitação de Interesse Social denominado “Minha
Casa Nova Odessa” já foram concluídos?
b) Na negativa, justificar.
c) Na afirmativa, qual o prazo previsto para o início das obras?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 24 de fevereiro de 2015.

AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 131/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de alterar a Lei n. 2.701, de 20 de maio de
2013, nos moldes que especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Em 20 de maio de 2013 entrou em vigor a Lei n. 2.701, que dispõe sobre a limpeza
e conservação de terrenos, construção de muros e passeios, e dá outras providências.
Conforme informações contidas na justificativa, a proposta visava conferir uma
nova sistemática à legislação atinente à limpeza de terrenos localizados na zona urbana,
objetivando solucionar a questão de modo mais eficaz, melhorando a qualidade de vida de
todos os membros integrantes da comunidade.
Com relação ao passeio público foram expressamente revogadas as normas
inseridas na Lei n. 2.298/2008 (que estabelecia que os passeios fossem revestidos de
mosaico português ou executados em concreto, a critério da Prefeitura e mantidos sempre
limpos e desobstruídos, de forma a permitir o livre trânsito de pessoas).
De acordo com a nova regra, quando o proprietário for autuado poderá apresentar
recurso junto ao órgão fiscalizador da Prefeitura Municipal, dentro de 5 (cinco) dias após o
recebimento do edital ou da notificação ou multa (art. 7º). Não havendo recurso nesse
prazo ou no caso de indeferimento do mesmo, o infrator terá o prazo de 10 (dez) dias para
pagar a multa (§ 1º). Decorrido o prazo estipulado sem o pagamento serão computados
juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, com base nos índices oficiais,
sendo o débito inscrito na dívida ativa (§ 2º).
Esgotados os prazos concedidos, a construção do passeio público poderá ser
executada diretamente pela Prefeitura, que cobrará dos interessados, além da multa, o valor
de R$ 2,00 (dois reais) por metro quadrado roçado, construção de passeio 2 UFESPs por m²,
sem prejuízo das multas aplicadas (art. 8º).
Embora a nova lei objetivasse solucionar a questão de modo mais eficaz, fomos
procurados por munícipes que manifestaram descontentamento com os excessivos custos
resultantes da aplicação da mesma.
Ante ao exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando
informações sobre esse assunto, especialmente no tocante aos seguintes aspectos:
a) Há possibilidade de alterar a Lei n. 2.701/2013 para que o munícipe seja
autuado para construir o passeio público e, não o fazendo, o serviço seja executado
diretamente pela Prefeitura Municipal, sem a aplicação da multa?
b) Outras informações consideradas relevantes.

Nova Odessa, 24 de fevereiro de 2015.

AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 132/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a existência de estudos voltados a construção de quadra
poliesportiva no Jardim das Palmeiras, conforme
especifica.
Senhores Vereadores:
Em conversa com munícipes, o vereador subscritor foi questionado sobre a
existência de estudos voltados a construção de uma QUADRA POLIESPORTIVA no Jardim das
Palmeiras, próximo a Escola Ceci.
Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste
o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando informações
sobre a existência de estudos voltados a construção da referida QUADRA.
Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2015.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA

****************************************************************************
REQUERIMENTO N. 133/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre as despesas com publicidade realizadas no
exercício de 2014.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Com fulcro no art. 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Prefeito Municipal, postulando informações sobre o gasto anual com publicidade realizado
no exercício de 2014.
Nova Odessa, 23 de fevereiro de 2015.

ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 134/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a existência de estudos voltados a alteração para sentido
único de direção da Rua Jaime Marmile, no trecho
compreendido entre as ruas, Olívio Belinati e Vitório
Crispim, no jardim São Manoel conforme especifica.
Senhores Vereadores:
Percorrendo o referido bairro e conversando com os munícipes, o vereador
subscritor, observou a necessidade de se realizar mudanças na referida Rua, pois já
ocorreram diversos acidentes na mesma. Uma sugestão levantada pelos próprios
moradores foi á alteração para sentido único de direção da referida Rua, pois com isso
tende a diminuir o fluxo na parte central da rua o que facilitará a entrada e saída de
moradores com seus veículos.
Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste
o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando informações
sobre a existência de estudos voltados a ações de melhorias no trânsito na Rua
supramencionada.
Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2015.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 135/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
os avanços obtidos em relação à implantação de um
Hospital Metropolitano na nossa região.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em outubro de 2013, a vereadora subscritora teve aprovada a Moção n. 348/2013,
através da qual encaminhou apelo aos prefeitos das dezenove cidades que compõem a
Região Metropolitana de Campinas, postulando a adoção das medidas necessárias voltadas
à implantação de um Hospital Metropolitano na nossa região.
Na ocasião, tanto o prefeito de Nova Odessa, quanto os deputados Vanderlei Macris
e Cauê Macris acenaram de forma positiva a sugestão apresentada.
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 os avanços obtidos em relação à implantação de um Hospital
Metropolitano na nossa região.
Requeiro, por último, seja encaminhado ofício aos deputados Vanderlei Macris e
Cauê Macris, dando-lhes ciência desta proposição.
Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2015.

CARLA FURINI DE LUCENA
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REQUERIMENTO N. 136/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a implantação de poste com iluminação na Rua Pastor
Alfredo Klava, em frente aos números 02 e 06, pelas
razões que especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
A Rua Pastor Alfredo Klava necessita, com urgência, de um novo ponto de
iluminação, uma vez que os postes existentes no local não atendem adequadamente a sua
função.
Registre-se que a situação se agrava, pois a referida via está próxima da sede da
Associação dos Moradores do Bairro Mathilde Berzin e do Bosque Isidoro Bordon, locais que
não possuem iluminação e são, rotineiramente, utilizados para o consumo de droga e
encontros amorosos.
Em face do exposto, objetivando conferir maior segurança aos moradores do
Residencial Mathilde Berzin, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido
o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando
informações sobre a possibilidade de implantação de poste com iluminação na Rua Pastor
Alfredo Klava, em frente aos números 02 e 06.
Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 137/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a instalação de banheiro químico e lavatório na feira livre
do Jardim São Jorge.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

A feira ao ar livre acontece todas as quartas-feiras no Jardim São Jorge, sendo que
os feirantes e a população não dispõem de banheiros públicos no local.
Por outro lado, a Administração iniciou o processo de instalação de banheiros
químicos nas feiras livres, e os moradores estão solicitando a colocação de um banheiro
químico e pia sanitária no Jardim São Jorge para garantir mais higiene aos clientes e
trabalhadores da feira livre. É um novo ganho para os comerciantes e para a população.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando se digne prestar informações sobre a possibilidade da instalação dos
equipamentos acima mencionados na feira livre do Jardim São Jorge.
Nova Odessa, 25 de Fevereiro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 138/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a substituição das lâmpadas queimadas na Rua Edwin
Peterlevitz, no Recanto do Guarapari.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que relataram a necessidade da
substituição das lâmpadas que estão queimadas, há muito tempo, na Rua Edwin
Peterlevitz, no Recanto do Guarapari.
Há a necessidade de lâmpadas com muita luminosidade no local, pois a iluminação
é fundamental para a segurança das pessoas.
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 troca imediata das lâmpadas que estão queimadas para
garantir a segurança da população que utiliza a referida rua.
Nova Odessa, 25 de Fevereiro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 139/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a substituição da iluminação e a implantação de banheiro
químico na quadra esportiva situada no Jardim São Jorge.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em maio de 2014, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n.
395/2014, através do qual solicitou informações do Prefeito Municipal sobre a substituição
da iluminação e a implantação de banheiro químico na quadra esportiva situada no Jardim
São Jorge.
Em atendimento à referida proposição, o Chefe do Executivo informou que as
benfeitorias solicitadas estavam inseridas no cronograma de manutenção de 2015.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre a data prevista para a execução das referidas benfeitorias
Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2015.

AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 140/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
a realização de auditoria na rede Municipal de Saúde.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Tendo em vista as inúmeras denúncias sobre irregularidades na área da Saúde,
REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando informações sobre a
contratação de empresa idônea para realizar auditoria no Hospital Municipal, UBS’s e
demais órgãos geridos pelo ICV.
Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2015.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 141/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
as despesas com iluminação no mês de janeiro de 2015.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, 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 despesas com iluminação no mês de
janeiro de 2015.
Requeiro, ainda, informações sobre o responsável pelo mapeamento das lâmpadas
queimadas e quantas lâmpadas foram substituídas no período.
Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 142/2015
Assunto: Solicita informações do ICV sobre a adoção de
medidas para humanizar o atendimento relativo à
aplicação e retirada de soro dos pacientes atendidos no
Pronto-Socorro do Hospital Municipal.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Os pacientes atendidos no Pronto-Socorro do Hospital Municipal que são medicados
com soro, após o término da medicação, são compelidos a sair da Enfermaria com o frasco
de soro vazio nas mãos e caminhar até a Sala de Enfermagem para retirar o material
(frasco vazio).
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao diretor do ICV, postulando
informações sobre as medidas que poderão ser adotadas para humanizar esse
atendimento, especialmente no que tange a manutenção de servidor na Enfermaria para
aplicar e retirar o medicamento em questão.
Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 143/2015
Assunto: Solicita informações do ICV sobre o número de
médicos pediatras que atendem na rede municipal de
Saúde.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
diretor do ICV, postulando informações sobre o número de médicos pediatras que atendem
na rede municipal de Saúde, enviando-nos, outrossim, relação contendo o nome e o número
do CRM de cada profissional.
Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 144/2015
Assunto: Solicita informações do ICV sobre o número de
médicos ginecologistas que atendem na rede municipal
de Saúde.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
diretor do ICV, postulando informações sobre o número de médicos ginecologistas que
atendem na rede municipal de Saúde, enviando-nos, outrossim, relação contendo o nome e
o número do CRM de cada profissional.
Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 145/2015
Assunto: Solicita informações do ICV sobre o atendimento
médico prestado no Hospital Municipal no último dia 7 de
fevereiro.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
diretor do ICV, postulando informações sobre os médicos que estavam de plantão no dia 7
de fevereiro de 2015, enviando-nos relação contendo o nome e o número do CRM de cada
profissional.
Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2015.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 146/2015
Assunto: Solicita informações do ICV sobre o atendimento
pediátrico prestado no Hospital Municipal nos dias 10, 11
e 12 de fevereiro de 2015.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
diretor do ICV, postulando informações sobre o atendimento pediátrico prestado no Hospital
Municipal nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2015, especialmente no tocante aos
seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Quantas crianças foram atendidas nos dias acima mencionados?
b) Informar o nome dos pediatras que trabalharam nos dias em questão.
c) Enviar cópia da escala de médicos que trabalharam no Hospital Municipal, no
período de 10 a 12 de fevereiro de 2015.
Nova Odessa, 20 de fevereiro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 147/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo e do
ICV sobre a Unidade Básica de Saúde I.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Com fulcro nas disposições contidas no art. 31 da Constituição Federal, REQUEIRO,
aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo e ao diretor do ICV, postulando
informações sobre a Unidade Básica de Saúde I, especialmente no tocante aos seguintes
aspectos que envolvem a questão:
a) Quais as especialidades existentes na UBS I?
b) Quais são os médicos que estão atendendo e os horários de cada um?
c) Está faltando médico ou dentista no referido local?
d) Os salários desses profissionais estão sendo pagos em dia?
e) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 148/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo e do
ICV sobre a Unidade Básica de Saúde II.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Com fulcro nas disposições contidas no art. 31 da Constituição Federal, REQUEIRO,
aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo e ao diretor do ICV, postulando
informações sobre a Unidade Básica de Saúde II, especialmente no tocante aos seguintes
aspectos que envolvem a questão:
a) Quais as especialidades existentes na UBS II?
b) Quais são os médicos que estão atendendo e os horários de cada um?
c) Está faltando médico ou dentista no referido local?
d) Os salários desses profissionais estão sendo pagos em dia?
e) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 149/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo e do
ICV sobre a Unidade Básica de Saúde III.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Com fulcro nas disposições contidas no art. 31 da Constituição Federal, REQUEIRO,
aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo e ao diretor do ICV, postulando
informações sobre a Unidade Básica de Saúde III, especialmente no tocante aos seguintes
aspectos que envolvem a questão:
a) Quais as especialidades existentes na UBS III?
b) Quais são os médicos que estão atendendo e os horários de cada um?
c) Está faltando médico ou dentista no referido local?
d) Os salários desses profissionais estão sendo pagos em dia?
e) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2015.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 150/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo e do
ICV sobre a Unidade Básica de Saúde IV.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Com fulcro nas disposições contidas no art. 31 da Constituição Federal, REQUEIRO,
aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo e ao diretor do ICV, postulando
informações sobre a Unidade Básica de Saúde IV, especialmente no tocante aos seguintes
aspectos que envolvem a questão:
a) Quais as especialidades existentes na UBS IV?
b) Quais são os médicos que estão atendendo e os horários de cada um?
c) Está faltando médico ou dentista no referido local?
d) Os salários desses profissionais estão sendo pagos em dia?
e) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 151/2015

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo e do
ICV sobre a Unidade Básica de Saúde V.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Com fulcro nas disposições contidas no art. 31 da Constituição Federal, REQUEIRO,
aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo e ao diretor do ICV, postulando
informações sobre a Unidade Básica de Saúde V, especialmente no tocante aos seguintes
aspectos que envolvem a questão:
a) Quais as especialidades existentes na UBS V?
b) Quais são os médicos que estão atendendo e os horários de cada um?
c) Está faltando médico ou dentista no referido local?
d) Os salários desses profissionais estão sendo pagos em dia?
e) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2015.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 152/2015
Assunto: Solicita informações do responsável pela
Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN sobre o
cumprimento do art. 3º da Portaria Detran 1.251, de 16
de novembro de 2011.
Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores:
Na sessão ordinária do dia 29 de abril de 2013, o vereador subscritor teve
aprovado o requerimento n. 248/2013, através do qual solicitou informações do
responsável pela Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN de Nova Odessa e do
Diretor de Credenciamento do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, sobre o
cumprimento do art. 3º da Portaria Detran 1.251, de 16 de novembro de 20111.
Em resposta, o Diretor Técnico da 243ª Ciretran de Nova Odessa afirmou que
referidas instituições não possuem instrutores intérpretes da Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS. Asseverou, ainda, que as autoescolas foram devidamente comunicadas da urgente
necessidade da adaptação aos padrões exigidos.
Quase um ano depois, o subscritor teve aprovado o requerimento n. 336/2014,
solicitando novas informações sobre o assunto, tanto do Chefe do Executivo, como pelo
responsável pela Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN.
Em resposta, o Chefe do Executivo informou que a Circunscrição Regional de
Trânsito é o órgão competente para responder à solicitação. O responsável pela
Circunscrição Regional de Trânsito, por seu turno, não respondeu aos questionamentos
formulados por esta Câmara Municipal.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao responsável pela
Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN, postulando as seguintes informações:
a) Desde a entrada em vigor da lei quantas instituições ou entidades credenciadas
de Nova Odessa renovaram o alvará respectivo?
b) Alguma instituição ou entidade formulou pedido de adaptação com relação à
disponibilização de um instrutor habilitado para atuar como intérprete de libras em Nova
Odessa?
c) Autoescola do município tem interesse de colocar intérprete de libras? Quais
são?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 02 de março de 2015.

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

1

Artigo 3º - Para atendimento aos candidatos com deficiência auditiva no Estado de São Paulo, as instituições ou
entidades credenciadas para o processo de formação, de atualização, de reciclagem para condutores infratores e
de qualificação deverão disponibilizar interprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS para atendimento da
demanda, mediante a capacitação de seus instrutores ou por meio de convênios ou contratos com entidades
especializadas.
Parágrafo único: Os CFCs que ministram cursos de prática de direção veicular aos candidatos com deficiência
auditiva e que em sua unidade circunscricional haja banca especial, deverão apresentar no mínimo 1 (um)
instrutor de trânsito habilitado para atuar como intérprete de LIBRAS, por ocasião da renovação de alvará.
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REQUERIMENTO N. 153/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a operação tapa-buraco na Avenida Industrial Oscar
Bergreen, próximo a Ampélio Gazzetta sentido Americana.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação dos moradores e passando pelo local percebi que
existe um buraco após a Avenida Ampélio Gazzetta sentido Americana. O local está
sinalizado, mas solicito que o mesmo seja tapado o mais breve possível.
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 recuperação do trecho acima mencionado, evitando
transtornos para os motoristas.
Nova Odessa, 01 de Março de 2015.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 154/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a manutenção da malha asfáltica da Rua Olívio Bellinatti,
esquina com a Avenida Paschoal Piconi - São Manoel.
Senhor Presidente:
Senhores Vereadores:
O trecho acima mencionado encontra-se com uma depressão no asfalto,
dificultando a vida dos condutores de veículos que passam por aquele local.
É uma rua com grande trafego de veículos e que precisa de manutenção constante.
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 recuperação da malha
asfáltica.
Nova Odessa, 01 de Março de 2015.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO
FOTO TIRADA NO LOCAL EM 27/02/2015
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REQUERIMENTO N. 155/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
estudos voltado à colocação de alambrado e construção
de passeio público na Rua Luís Augusto Gonçalves, em
frente ao número 28. Parque Residencial Klavin.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que reclamaram que a
existência do mato naquele local faz com que alguns vândalos ocupem o lugar, trazendo
insegurança aos pedestres que circulam por lá.
Além da colocação do alambrado e da construção do passeio público é
fundamental que o mato seja cortado e que o proprietário seja notificado sobre a limpeza
periódica da área.
Os moradores alegam que vários usuários de droga frequentam o local e que é
comum ter operação policial no local.
Em face ao exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre as melhorias acima solicitadas.
Nova Odessa, 24 de Fevereiro de 2015.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO

FOTO TIRADA NO LOCAL EM 27/02/2015
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REQUERIMENTO N. 156/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de implantação de três lombadas na Rua
da Paz, da Alegria e da Amizade, no Jardim Terra Nova.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes residentes no Jardim Terra Nova
que questionaram sobre a necessidade de três lombadas nas ruas da Paz, da Alegria e da
Amizade.
A medida se faz necessária, para disciplinar o trânsito de veículos nos locais e
coibir a ocorrência de acidentes.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre a possibilidade de implantação de três lombadas nas referida
vias.
Nova Odessa, 3 de março de 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 157/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a instalação de um banheiro e um bebedouro na quadra e
no campo de futebol, no Residencial Fibra.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação dos munícipes, na forma regimental, REQUEIRO, aos
nobres pares, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe
do Executivo, postulando se digne manifestar sobre a possibilidade de instalação de
banheiro e bebedouro na quadra e no campo de futebol no Residencial Fibra.
A medida se faz necessária, pois os locais são frequentados por moradores que
usam estes espaços como lazer.
Nova Odessa, 3 de março de 2015.

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 158/2015

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
o retorno do projeto esportivo/social destinado a aulas de
tênis de quadra adaptado para deficientes físicos e a
inclusão dos deficientes auditivos.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Em 27 de fevereiro de 2013, o vereador subscritor apresentou o requerimento nº
4/2013, solicitando informações sobre o retorno do projeto esportivo/social destinado a
aulas de tênis de quadra adaptado para cadeirantes e a inclusão dos deficientes auditivos
na modalidade.
Em atendimento à referida propositura, o Chefe do Executivo informou que a
modalidade já havia sido solicitada e estudavam a melhor forma legal e orçamentária para
a contratação.
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 as seguintes informações sobre o assunto:
a) A licitação já foi feita?
b) Qual o prazo para o retorno?
c) Outras informações relevantes sobre o assunto.
Nova Odessa, 3 de março de 2015.

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 159/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Poder Executivo
sobre a reforma do campo de areia situado na Rua das
Perobas, no Jardim das Palmeiras.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 3 de março de 2014, o vereador subscritor apresentou o requerimento nº
201/2014, solicitando informações do Chefe do Executivo sobre a reforma do campo de
areia situado na Rua das Perobas, no Jardim das Palmeiras.
Em atendimento à referida propositura, o Chefe do Executivo informou que a
reforma do referido campo estava inclusa no cronograma de obras da Secretaria de
Esporte.
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 Chefe do Poder Executivo, postulando informações
sobre a data prevista para a reforma do local.
Nova Odessa, 3 de março de 2015.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Fotos tiradas no dia 13/02/2015
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REQUERIMENTO N. 160/2015
Assunto:
Solicita
informações
do
Prefeito
Municipal sobre a implantação do aplicativo
Colab.re na administração municipal.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O Colab.re é uma rede social que faz a ponte entre cidadãos e gestores públicos
dos municípios brasileiros, por meio do encaminhamento de fiscalizações de problemas
cotidianos da população, propostas de soluções e avaliações de serviços realizados. O
usuário baixa o aplicativo pelo Google Player e já está conectado no sistema. Ele fotografa,
por exemplo, uma rua com buracos e envia os dados, garantindo a localização geográfica, a
identificação do cidadão e o problema. Essas informações serão processadas e respondidas
pela equipe da prefeitura, que vai, inclusive, poder fazer o mapa dos problemas da
cidade(http://www.rondonopolis.mt.gov.br/).
Entre as prefeituras que participam do aplicativo estão: Prefeitura de Curitiba,
Prefeitura de Teresina, Prefeitura de Rondonópolis e a Prefeitura de Foz do Iguaçu
(www.eugestor.com/editoriais). O colab.re é baseado em 03 pilares.
Fiscalize – Ferramenta que permite ao cidadão interagir com a cidade, apontando
problemas rotineiros, como iluminação pública, calçadas, trânsito, defesa do consumidor,
entre outros.
Proponha – Espaço pelo qual os usuários colocam suas ideias/projetos em debate
com os demais participantes da rede e os municípios.
Avalie – Espaço para avaliação de serviços, instituições e entidades ligadas ao
poder público.
A plataforma foi criada pelos empreendedores Bruno Aracaty, Gustavo Maia,
Josemando Sobral, Paulo Pandolfi e Vitor Guedes. Lançada em Março de 2013, após três
meses ganhou o prêmio de Melhor Aplicativo Urbano do Mundo pela fundação franco-suíça
New Cities na forma direta de fazer críticas e dar sugestões que contribuam para as
cidades, dedicada a problemas urbanos. Hoje, possui mais de 50 mil usuários que
compartilham um interesse em comum – a melhoria da qualidade de vida nas cidades. Está
disponível na web (www.colab.re) e em aplicativos iOS ou Android.( jornalbrasil.com.br/).
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares na forma regimental, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito
Municipal, postulando informações sobre as a sugestão acima mencionada.
Nova Odessa, 01 de Março de 2015.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO

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

www.camaranovaodessa.sp.gov.br

50

REQUERIMENTO N. 161/2015
Assunto: Solicita informações da I.C.V. (Instituto Ciências
da Vida) sobre a existência de demanda da realização de
ultrasson e o atendimento a ser prestado aos pacientes
(mutirão do ultrasson).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

A vereadora subscritora foi procurada por munícipes que relataram a existência de
demanda na realização de ultrasson e consequentemente ,novos casos devem ter surgidos,
além daqueles que ainda não foram atendidos
Em face do exposto, considerando que há uma grande quantidade de pacientes
para serem atendidos, além dos novos casos, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício a I.C.V.
(Instituto Ciências da Vida), postulando informações sobre a existência de demanda,
quando será prestado atendimento aos pacientes que aguardam pelo atendimento.
Nova Odessa, 05 de março de 2015.
CARLA FURINI DE LUCENA

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 162/2015
Assunto: Solicita informações da I.C.V. (Instituto Ciências
da Vida) sobre a autoclave do Hospital e Maternidade Dr.
Acílio Carreon Garcia, pelas razões que especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
A autoclave é um aparelho muito utilizado em laboratórios de pesquisas e hospitais
para a esterilização de materiais.
Munícipes procuraram a nobre vereadora e relataram que o Hospital Municipal
apresenta uma autoclave que atualmente está quebrada e que tem outra que o Município
está pagando aluguel.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício a I.C.V. informações sobre o
aluguel que está sendo pago pela autoclave e se não seria viável o conserto da autoclave
que está quebrada.
Nova Odessa, 05 de março de 2015.
CARLA FURINI DE LUCENA
CARLA FURINI DE LUCENA
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REQUERIMENTO N. 163/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a instalação de redutor de velocidade e faixas elevadas
para travessia de pedestres no trecho duplicado da
Rodolfo Kivitz.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Com o aumento considerável de moradores e duplicação da Rodovia Rodolfo Kivitz,
tem aumentado consideravelmente o tráfego de veículos na referida rodovia.
Considerando, ainda, que a região do Jardim Alvorada receberá o maior projeto
habitacional da cidade (Residencial das Árvores com 720 apartamentos), o trânsito irá ficar
mais intenso e sendo assim, dificultando o acesso ao bairro e consequentemente
aumentando o risco de acidentes. Nesse sentido o redutor de velocidade e as faixas
elevadas para travessia de pedestres auxiliará os motoristas, motociclistas e pedestres.
Em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Prefeito Municipal, postulando informações sobre quando iniciará a instalação de redutor de
velocidade e faixas elevadas para travessia de pedestres no trecho duplicado da Rodolfo
kivitz.
Nova Odessa, 05 de Março de 2015.
CARLA FURINI DE LUCENA

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 164/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a existência de estudos voltados a construção de
calçadas no entorno da Escola Simão Welsh pelas razões
que especifica.

Senhores Vereadores:

Em conversa com munícipes e visita ‘’in loco’’, o vereador subscritor detectou a
necessidade de construção de calçada no entorno da referida escola, pois os munícipes e
principalmente as crianças precisam transitar pela Avenida São Gonçalo, pois ainda não
conta com a referida calçada e isso pode ocasionar acidentes e ate mesmo atropelamentos.
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 construção da referida
calçada.
Nova Odessa, 05 de março de 2015.

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
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REQUERIMENTO N. 165/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a existência de estudos voltados a implantação de um
terminal Rodoviário na região do Jardim Alvorada,
conforme especifica.
Senhores Vereadores:
Em conversa com munícipes, o vereador subscritor detectou a necessidade da
existência de um Terminal Rodoviário na região do Jardim Alvorada.
A referida região, além de muito populosa é também um importante centro
comercial de nossa cidade, o que faz com que aumente a circulação de pessoas e a
necessidade de infraestrutura em diversas esferas.
Com a existência de um terminal nesta região, a logística se tornara muito mais
organizada, pois questões como horários de circulação de ônibus, locais por onde trafegam
entre outras questões, poderão ser tratadas mais de perto pelos usuários, além de
incentivar a utilização dos transportes coletivos.
Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste
o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando informações
sobre a existência de estudos voltados a implantação de um Terminal Rodoviário na Região
do Jardim Alvorada.
Nova Odessa, 05 de março de 2015.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 166/2015
Assunto: Solicita informações sobre os motoristas que
integram o quadro de servidores da Coden.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Chefe do Executivo, postulando as informações abaixo especificadas, relacionadas aos
motoristas que integram o quadro de servidores da Coden:
a) Quantos empregos de motorista existem no quadro de servidores da Coden?
b) Quantos estão vagos e quantos estão providos?
c) Enviar relação contendo o nome e a letra da CNH de cada motorista.
d) Existem motoristas afastados? Na afirmativa, quais os motivos dos
afastamentos?
e) Quantos motoristas foram exonerados em 2014 e 2015?
f) Há concurso público vigente para o emprego em questão?
Nova Odessa, 5 de março de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 167/2015
Assunto: Solicita cópia das notas fiscais relativas à
aquisição de refrigerante e presunto magno fatiado –
Resolução n. 26, de 17 de junho de 2013 do FNDE.
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 Chefe do Executivo,
postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia das notas fiscais relativas à
aquisição de refrigerante e presunto magno fatiado – Resolução n. 26, de 17 de junho de
2013 do FNDE.
Nova Odessa, 5 de março de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 168/2015

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
a alteração realizada na linha 634 do transporte público
coletivo (Rua Porto Alegre para a Rua Rio de Janeiro).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação dos moradores, REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Chefe do Executivo, postulando informações sobre os motivos que justificam a alteração
realizada na linha 634 do transporte público coletivo, uma vez que o trajeto foi modificado
da Rua Porto Alegre para a Rua Rio de Janeiro, no Jardim São Jorge.
Nova Odessa, 5 de março de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 169/2015
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
a Rua Sílvio de Paula (manutenção do sentido único de
direção).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação dos moradores, REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Chefe do Executivo, postulando informações sobre a existência de estudo acerca da
manutenção, ou alteração, do sentido único de direção na Rua Sílvio de Paula.
Requeiro, ainda, informações se os moradores foram ouvidos no estudo em
questão.
Nova Odessa, 5 de março de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 170/2015
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
os kits escolares entregues aos alunos em 2015.
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 Chefe do Executivo,
postulando as informações abaixo especificadas, relacionadas aos kits escolares:
a) Especificar os itens que compõem o kit escolar destinado à Educação Infantil,
apontando o valor unitário de cada item e o valor total de cada kit.
b) Quantos kits foram adquiridos para a Educação Infantil?
c) Especificar os itens que compõem o kit escolar destinado ao Ensino
Fundamental, apontando o valor unitário de cada item e o valor total de cada kit.
d) Quantos kits foram adquiridos para o Ensino Fundamental?
Nova Odessa, 5 de março de 2015.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 171/2015

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
a

convocação

dos

216

suplentes

do

programa

habitacional de interesse social Residencial das Árvores.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Considerando a convocação realizada pela Diretoria de Habitação dos 216
suplentes do programa habitacional de interesse social Residencial das Árvores para o
agendamento da entrevista do CadÚnico (Cadastro Único), REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Chefe do Executivo, postulando as seguintes informações relacionadas ao assunto:
a) Dos 216 convocados, quantos são deficientes físicos? Quantos são cadeirantes?
b) Quantos são idosos?
c) Quantas são e quais as categorias pertencem os demais convocados?
d) Enviar relação contendo o nome dos deficientes sorteados pelo programa em
questão (titulares e suplentes)

Nova Odessa, 5 de março de 2015.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 172/2015

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a existência de estudos voltados a implantação de obras
contra enchente e desassoreamento do Ribeirão
Quilombo.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

A necessidade de desassoreamento e obras que combatam as enchentes do
Ribeirão Quilombo é assunto recorrentemente tratado pelos vereadores desta Casa
Legislativa.
E o tema não é novo: em fevereiro de 1994, através do requerimento n. 15/1994,
de autoria de Carlos Dobelin foram solicitadas informações do então Prefeito de Nova
Odessa sobre as obras para alargamento e afundamento do Ribeirão Quilombo. Na ocasião,
o ex-vereador afirmou que tais obras vinham sendo solicitadas há mais de quinze anos e
que se “as mesmas não fossem executadas com urgência, o Rio iria transbordar e causar

grandes prejuízos aos moradores mais próximas de suas margens e que realmente já está
acontecendo”.
Depois disso, o assunto foi retomado em outras dezesseis 2 (16) oportunidades
(dados obtidos no site da Câmara Municipal, em consulta aos requerimentos e utilizando-se
as palavras-chaves: “desassoreamento” e “ribeirão”).
Verifica-se, de forma clara que, independente do agente político que ocupava o
cargo de Chefe do Poder Executivo, vários requerimentos foram feitos à Administração local
para tentar resolver a questão das inundações provenientes do transbordamento do
Ribeirão Quilombo.
Em que pese a insistência desta Casa Legislativa, até o presente momento, os
investimentos feitos pelo Município não chegaram à solução do problema dos alagamentos
na citada região, causando inequívocos prejuízos a diversas famílias novaodessenses.
Considerando-se a pouca efetividade da Administração local no sentido de resolver
o problema, alguns munícipes buscaram a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer
a responsabilidade da Administração decorrente de sua omissão administrativa. Registre-se
que nos últimos 10 (dez) anos foi desassoreado cerca de 2,4km (1,9 Km da Administração
anterior e 0,5 Km da atual Administração) do Ribeirão Quilombo, restando ainda cerca de
4,5 Km que necessitam da referida obra.
Nesse sentido, no último dia 23 de fevereiro o E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo manteve decisão da 1ª Vara Cível de Nova Odessa, que condenou a Prefeitura de
Nova Odessa a pagar indenização por danos morais (R$ 20.000,00) e materiais (R$
1.701,68) a um morador do jardim São Jorge que teve sua casa alagada em 2011, em
decisão assim ementada:

2

93/1998 (Autor: Dimas Starnini); 112/1998 (Autor: Antonio José Rezende Silva); 30/1999 (Autor: Antonio José
Rezende Silva); 352/2000 (Autora: Neureliza Boscaro Kokol); 652/2001 (Autor: Antonio José Rezende Silva);
480/2002 (Autor: Carlos Humberto Turcato); 357/2005 (Autor: Nivaldo Luís Rodrigues); 517/2011 (Autor: Vagner
Barilon); 40/2012 (Autor: Vagner Barilon); 161/2012 (Autor: Vagner Barilon); 174/2012 (Autor: Vagner Barilon);
262/2012 (Autor: Vagner Barilon); 32/2013 (Autor: Vagner Barilon); 425/2013 (Autor: Vladimir Antonio da Fonseca);
900/2013 (Autor: Cláudio José Schooder); 1149/2013 (Autor: Cláudio José Schooder).
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“INDENIZAÇÃO. Fazenda Pública. Município de Nova Odessa. Enchente. Inundação da
residência do autor.
Omissão da Administração em realizar obras necessárias à solução do problema na
região, situada nas proximidades do Ribeirão Quilombo. Dever de indenizar. Força maior não
caracterizada. Circunstâncias do caso concreto que justificam se aceite, para a fixação da
indenização correspondente aos prejuízos sofridos pelos bens móveis danificados, as notas
fiscais trazidas com a inicial. Indenização pelo dano moral corretamente arbitrada. Recurso
não provido”.
Dada a relevância, o assunto ganhou os holofotes da imprensa local, estampando a
capa do Jornal de Nova Odessa no último dia 28 de fevereiro, em matéria intitulada “Justiça
condena Prefeitura por alagamento ocorrido em 2011”.
Ante ao exposto e considerando-se que a Municipalidade poderá sofrer grandes
prejuízos econômicos se for condenada em processos similares, REQUEIRO aos nobres
pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de
ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre as medidas que a Prefeitura
Municipal pretende adotar para solucionar esta questão.
Nova Odessa, 05 de março de 2015.

VAGNER BARILON

Trecho do Ribeirão Quilombo que passa por Nova Odessa.

Legenda:

Vermelho: Trecho total do Ribeirão em Nova Odessa (aprox. 9,4 Km).
Amarelo: Trecho de aprox. 2 Km desassoreado entre 2004 e 2012.
Verde: Trecho de aprox. 0,5 km desassoreado entre 2013 e 2014.
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MOÇÃO N. 13/2015
Assunto: Congratulações ao Jornal de Nova Odessa (JNO)
pelo 22º aniversário e novo projeto gráfico.
Senhores Vereadores:

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao
Jornal de Nova Odessa pelo 22º aniversário, celebrado com a apresentação do novo projeto
gráfico.
Fundado em 23 de janeiro de 1993, o Jornal de Nova Odessa, popularmente
conhecido com JNO, é o mais antigo da cidade. Ao longo desses anos, registrou capítulos
memoráveis da história do municio, sempre pautados pelo profissionalismo, pela ética e
pelo compromisso com Nova Odessa.
E para manter o excelente trabalho prestado à população novaodessense, em sua
edição do dia 24 de janeiro lançou seu novo projeto gráfico, que além de resumir o que há
de mais moderno, também tornou a leitura de seu conteúdo ainda mais agradável.
O empenho e a dedicação do Jornal de Nova Odessa merecem o reconhecimento
desta Casa Legislativa, não apenas pelo seu 22º aniversário e novo projeto gráfico, mas,
também, por toda relevância social que tem na cidade.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que
tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício ao
congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 27 de janeiro de 2015.

VAGNER BARILON
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MOÇÃO N. 24/2015
Assunto: Congratulações com a comitiva organizada pela
OAB de Nova Odessa e com os juízes assessores da
Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, em razão
da reunião em busca de soluções para a interdição do
prédio do Fórum local.
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 aos
juízes assessores da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo para a área de
Patrimônio e Contratos, Dr. Mário Sérgio Leite e Dr. Fernando Fiqueiredo Bartoletti, e à
comitiva organizada pela OAB de Nova Odessa, pela reunião realizada no último dia 20 de
janeiro, em busca de soluções para a interdição do prédio do Fórum local.
Fizeram parte da comitiva, o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, os juízes Drª.
Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman e Dr. Gabriel Baldi de Carvalho, o presidente e
vice-presidente da OAB de Nova Odessa, Dr. Alessandre Passos Pimentel e Dr. Osmar Alves
de Carvalho, o advogado e vereador Dr. José Pereira, os proprietários do imóvel e
engenheiros.
Na reunião, foi definido que os proprietários do imóvel contratariam profissionais
para estudos técnicos detalhados, sendo que, até o avanço desses estudos, permaneceria a
interdição do fórum. O expediente, atendimento ao público em geral e prazos processuais
continuariam suspensos e o atendimento de medidas urgentes ocorreria em Americana. Por
último, foi enviado um motorhome para Nova Odessa para a realização de audiências
agendadas.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que
tange esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício aos
congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 5 de fevereiro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

***********************************************************************
MOÇÃO N. 25/2015
Assunto: Aplausos ao assessor de gabinete Edison Antonio
Teixeira.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao
assessor de gabinete Edison Antonio Teixeira, pelo importante trabalho que realiza junto à
Administração Municipal.
Sempre atencioso e competente, entendemos que a postura profissional deste
servidor mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que
tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício ao
congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 9 de fevereiro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
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MOÇÃO N. 26/2015
Assunto: Aplausos à assessora Loni Odete Sichmann.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos à
assessora Loni Odete Sichmann, pelo importante trabalho que realiza junto à Administração
Municipal.
Sempre atenciosa e competente, entendemos que a postura profissional desta
servidor mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que
tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício à
congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 9 de fevereiro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES

**********************************************************************
MOÇÃO N. 27/2015
Assunto: Aplausos ao prefeito Benjamim Bill Vieira de
Souza pela presença na primeira sessão ordinária
realizada no último dia 2 de fevereiro.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao prefeito
Benjamim Bill Vieira de Souza, em razão do comparecimento à primeira sessão ordinária de
2015.
O Chefe do Executivo aproveitou a oportunidade para prestar contas sobre os dois
primeiros anos de mandato, especialmente em relação aos investimentos realizados nas
áreas da Educação, Segurança, Esporte, Habitação, Saúde, etc.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que
tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício ao
congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 9 de fevereiro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
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MOÇÃO N. 33/2015
Assunto: Congratulações com os “Anjos da Alegria”, em
razão do trabalho realizado junto aos pacientes do
Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon
Garcia.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida à associação “Anjos da Alegria”, em face do
trabalho realizado junto aos pacientes do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio
Carreon Garcia.
Trata-se de uma associação sem fins lucrativos, que conta com o apoio de
voluntários para realizar sua missão: levar alegria, carinho e entretenimento às pessoas.
Eles atendem entidades e instituições públicas, privadas e beneficentes,
auxiliando-as em suas necessidades básicas e prioritárias, fortalecendo valores e princípios
essenciais do ser humano como: amor, responsabilidade, organização, transparência,
respeito, paz, cooperação e união.
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 proposição.
Nova Odessa, 12 de fevereiro de 2015.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

**********************************************************************
MOÇÃO N. 36/2015
Assunto: Aplausos ao Diretor de Programas e Projetos
Educacionais, Sr. Achile Nicola Fosco.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao Diretor
de Programas e Projetos Educacionais, Sr. Achile Nicola Fosco, pelo importante trabalho que
realiza junto à Administração Municipal.
Sempre atencioso e competente, entendemos que a postura profissional deste
servidor mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que
tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício ao
congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 23 de fevereiro de 2015.
JOSÉ PEREIRA
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MOÇÃO N. 38/2015
Assunto: Aplausos à Paróquia de São Jorge pela
inauguração do Salão de Eventos James Leroy Vaughan.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos à Paróquia
de São Jorge e ao Padre Itamar Gonçalves pela inauguração do Salão de Eventos James
Leroy Vaughan.
Trata-se de uma belíssima homenagem realizada a um homem que ajudou a
edificar Nova Odessa e o bairro São Jorge, conforme abaixo exposto.
O homenageado, Sr. James, nasceu aos 11 de agosto de 1920, na “Província de
Rebouças”, atualmente Município de Sumaré. Seus pais, Charles Shaffer Vaughan e
Elizabeth Vaughan, imigraram para o Brasil em decorrência da Guerra Civil dos Estados
Unidos da América, nos anos de 1861 até 1865.
Aqui chegando se estabeleceram em uma pequena propriedade rural nas
imediações da “Estação de Santa Bárbara”, atualmente Município de Americana, onde
tiveram nove filhos.
De origem humilde, não pode estudar e começou a trabalhar muito cedo, aos 08
anos de idade. Somente aos 15 anos é que apreendeu a falar a língua portuguesa (até
então, apenas conhecia o idioma inglês).
Até os 21 anos, dedicou-se a atividade de leiteiro, junto de seus familiares, época
em que decidiu deixar sua profissão, casa e família para se dedicar a nova atividade: a de
tropeiro. Com suas economias e um pouco de dinheiro emprestado adquiriu um lote de
cavalos e passou a viajar por todo o Brasil e Argentina, comprando e vendendo animais.
Aos 25 anos, em 1945, casou-se com D. Alzira Maria Gazzeta.
Sempre prosperando em seus negócios adquiriu uma propriedade rural em Nova
Odessa e voltou a laborar como leiteiro. Nos anos 70, comprou duas fazendas no Estado do
Mato Grosso e passou a criar gado de corte. Após o falecimento de sua esposa, mudou-se
para aquele estado e logo adquiriu mais uma propriedade rural, desta vez em Serro Quatiá,
Paraguai. Em face das longas distâncias entre as três propriedades rurais e, possibilitado
pela prosperidade de seus negócios, adquiriu uma aeronave e tornou-se piloto.
Ao longo de sua vida, participou, ativamente, da expansão e do povoamento de
Nova Odessa, atuando nos movimentos de emancipação política do município (1958).
Contribuiu para diversas melhorias na cidade, fundando o Sport Club Lítero, em 09/07/1961.
Doou terrenos para indústrias, contribuindo para o aumento de postos de trabalho
na cidade. Doou, ainda, diversas áreas para a construção de igrejas e equipamentos
públicos.
O Senhor James faleceu em 11 de novembro de 2010. Ele residia na cidade de
Campinas, ao lado de sua segunda esposa, D. Jacira, e de uma de suas irmãs, a missionária
da Igreja Batista, Sra. Agnes.
Em face do exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares no que tange a
esta iniciativa, e requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao Padre
Itamar Gonçalves, dando-lhe ciência desta proposição.
Nova Odessa, 23 de fevereiro de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
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MOÇÃO N. 39/2015

Assunto: Aplausos ao Prefeito Municipal e à Secretaria de
Esportes

pela

inauguração

da

primeira

academia

adaptada para pessoas com deficiência “Leonildo Felipe
Bichof”.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

É com grata satisfação que submeto à elevada apreciação plenária a presente
MOÇÃO DE APLAUSOS dirigida ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Esportes, em razão da
inauguração da primeira academia adaptada para pessoas com deficiência “Leonildo Felipe
Bichof”.
A academia conta com diversos equipamentos e foi realizada em parceria com a
Secretaria Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
Em face do exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares no que tange a
esta iniciativa, e requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao Prefeito
Municipal e ao Secretário de Esportes, dando-lhes ciência desta proposição.

Nova Odessa, 23 de fevereiro de 2015.

AVELINO XAVIER ALVES
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ORDEM DO DIA

PAUTA DE PROPOSIÇÕES
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA
SESSÃO ORDINÁRIA DE

09 DE MARÇO DE 2015
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ORDEM DO DIA
PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA
09 DE MARÇO DE 2015.
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO
01 – PROJETO DE LEI N. 123/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,
QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, O DIA DO ESPIRITISMO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Projeto de Lei retirado da Sessão Ordinária do dia 23 de fevereiro de 2015, pelo
primeiro pedido de vistas feito pelo vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, restituído sem
manifestação.
QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria simples - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Simbólica

Art. 1º. Fica instituído, no calendário oficial do Município, o Dia do Espiritismo.
Art. 2º. O evento será comemorado no dia 18 de abril de cada ano.
Art. 3º. As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos públicos
comemorativos do evento.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 17 de setembro de 2014.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PARECERES:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
Trata-se de Projeto de Lei (PL) que “institui no calendário oficial do município, o Dia do
Espiritismo e dá outras providências”. O PL, que recebeu o número 123/2014, foi
protocolizado em 17.11.2014, e tramita sob nº 286/2014.
Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco a
relatoria do parecer.
Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em relação à
proposição e concluí que a mesma não esbarra em dispositivos da Constituição Federal,
tampouco nas normas hierarquicamente inferiores.
Dispõe o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, que compete aos municípios
legislar sobre assuntos de interesse local.
Nesse mesmo sentido, o artigo 15, inciso I, da Lei Orgânica do Município, prevê o
seguinte:
Art. 15. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as
matérias de competência do Município e, especialmente:
I - legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação
federal e estadual;
A doutrina, por sua vez, encontra dificuldade em delimitar o alcance da expressão
interesse local.
Conforme Alexandre de Moraes, “apesar de difícil conceituação, interesse local referese aos interesses que disserem respeito mais diretamente às necessidades imediatas do
município, mesmo que acabem gerando reflexos no interesse regional (Estados) ou geral
(União)”3.
Logo, a instituição de data no calendário oficial do Município cuida de assunto de
interesse predominantemente local, se subsumindo ao comando contido no artigo
supramencionado.
Outro não é o entendimento do Instituto Brasileiro da Administração Pública,
conforme resumo do parecer4 que segue:
Os Municípios brasileiros, entes federados autônomos, nos termos dos arts. 1º e 18 da
Constituição Federal, são dotados de capacidade legislativa para disciplinar assuntos de
3
4

Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional”, Ed. Atlas, p.742.
Parecer n. 286/08.
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interesse local de forma privativa ou suplementar, conforme ditam os incisos I e II do art. 30
da Constituição Federal.
Portanto, o Município pode, no exercício de sua competência legislativa própria, instituir
dias e semanas dedicadas a causas que sejam de interesse da população. Logo, é inegável
que não há óbice quanto à criação de semana municipal da não violência, ainda mais
quando não constitua um feriado municipal, o qual deve atender a outros requisitos legais”.
(Gustavo da Costa Ferreira M. dos Santos).
Assim sendo, verifico que o PL número 123/2014, em nada fere as disposições
constitucionais ou qualquer das normas hierarquicamente inferiores.
2- CONCLUSÕES DO RELATOR
Diante do exposto, opino favoravelmente à tramitação do PL nº 123/2014, consoante a
fundamentação acima.
Nova Odessa (SP), 1º de dezembro de 2014.
CARLA F. DE LUCENA
JOSÉ PEREIRA
ANTONIO A. TEIXEIRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Cláudio José Schooder, que
institui, no calendário oficial do Município, o “Dia do Espiritismo” e dá outras providências.
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a relatoria
do parecer.
A presente proposição objetiva prestar uma justa homenagem a esse importante
grupo religioso, cuja atuação tem sido indispensável para a construção de uma sociedade
mais justa e mais fraterna entre nós.
Entendo que a proposição se reveste de interesse público, sendo oportunas e
convenientes as despesas dela oriundas.
Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 9 de fevereiro de 2015.
ANTONIO A. TEIXEIRA
AVELINO X. ALVES
JOSÉ PEREIRA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Cláudio José Schooder, que
institui, no calendário oficial do Município, o Dia do Espiritismo e dá outras providências.
Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo, avoco a relatoria do parecer.
A religiosidade é um tema relevante para o povo brasileiro e figura no rol dos direitos
constitucionais individuais e coletivos fixados pelo art. 5º da Constituição Federal, da
seguinte forma:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I – (...);
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e
a suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva;
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
Assim, observadas as restrições impostas pelo art. 19, I, da Constituição Federal 5, a
União, os Estados e os Municípios têm instituído, em seus calendários oficiais, datas
comemorativas às diversas manifestações religiosas.

5

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles
ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de
interesse público;
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A Lei Federal n. 10.335, de 19 de dezembro de 2001, instituiu o Dia da Bíblia, a ser
celebrado no segundo domingo do mês de dezembro de cada ano, em todo o território
nacional. A Lei Federal n. 12.328, de 15 de setembro de 2010, instituiu o Dia Nacional do
Evangélico, a ser comemorado no dia 30 de novembro de cada ano.
Em âmbito local, comemoramos a “Semana Evangélica”, em dezembro (Lei n.
1.616/98), o Dia do Pastor, em junho (Lei n. 2.369/09), e o Dia do Padre, em agosto (Lei n.
2.398/10).
Em face do exposto, e considerando o direito a liberdade de consciência e de crença
assegurado ao povo brasileiro e a diversidade religiosa existente em nosso país, me
manifesto favoravelmente à aprovação da presente proposição.
Nova Odessa, 18 de fevereiro de 2015.
VAGNER BARILON
AVELINO X. ALVES
ANTONIO A. TEIXEIRA

02 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 06/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR AVELINO XAVIER
ALVES, QUE DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

1- EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
Trata-se de Projeto de Lei (PL) de autoria parlamentar que “dispõe sobre o serviço de
transporte escolar no Município, e dá outras providências”. O PL, que recebeu o número
006/2015, foi protocolizado em 03.02.2015, e tramita sob nº 006/2015.
Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco a
relatoria do parecer.
Em que pese a relevância da matéria tratada no Projeto de lei, que se reveste de
inegável interesse local, em outra oportunidade esta Comissão já deliberou sobre o mesmo
assunto, votando nos seguintes termos:
Muito embora o projeto de lei disponha sobre assunto de interesse local, nos termos
do artigo 30, inciso I, da CF e artigo 15, inciso I, da LOM, ele viola literalmente a disposição
contida no artigo 46, inciso II, da LOM, que estabelece como sendo competência privativa
do Prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham a sobre criação, estruturação e
atribuições dos órgãos da administração pública.
Apesar de um ordenamento jurídico dinâmico, que autoriza ver e rever as normas
existentes e passíveis de edição ou revogação, não vislumbro, até a presente data,
argumentos que autorizem deliberar em sentido contrário o voto emanado no projeto de lei
nº 013/2014.
2- CONCLUSÕES DO RELATOR
Diante do exposto, opino de forma desfavoravelmente à tramitação do PL nº
006/2015, consoante a fundamentação acima.
Nova Odessa (SP), 19 de fevereiro de 2015.
AVELINO X. ALVES
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS
CELSO G. DOS R. APRÍGIO
03 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 07/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM AS CLÍNICAS
VETERINÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICÍPIO PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Parecer pela ilegalidade retirado da Sessão Ordinária do dia 23 de fevereiro de 2015,
pelo primeiro pedido de vistas feito pelo vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, restituído sem
manifestação.
QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria absoluta para rejeição - PROCESSO DE VOTAÇÃO:
Nominal
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Trata-se de Projeto de Lei (PL) que “autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com
as clínicas veterinárias instaladas neste Município para os fins que especifica e dá outras
providências”. O PL, que recebeu o número 007/2015, foi protocolizado em 04.02.2015, e
tramita sob nº 007/2015.
Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco a
relatoria do parecer.
Apesar de sua inegável relevância, nos termos do artigo 1º, do projeto em análise,
pretende o autor “autorizar” o Poder Executivo a celebrar convênio com as clínicas
veterinárias da cidade, para prestar atendimento aos animais em situação de abandono ou
vítimas de atropelamento, vejamos:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com as clínicas
veterinárias instaladas no Município para que estas prestem atendimento aos animais em
situação de abandono e/ou atropelados.
Entretanto, conforme destacado no caput do artigo acima transcrito, trata-se de
projeto de lei autorizativo, cujo entendimento acerca de sua constitucionalidade e/ou
legalidade desta Comissão é o mesmo do Instituto Brasileiro de Administração Municipal,
exarado no parecer de nº 0071/2015, que transcrevemos abaixo:
Cumpre esclarecer que as leis autorizativas constituem exceções no processo
legislativo brasileiro, em respeito ao princípio da separação dos poderes e ao próprio
sistema de freios e contrapesos constitucionalmente delineado.
Com efeito, ao mencionar leis autorizativas, a Constituição Federal refere-se aos casos
em que se faz necessária a apreciação prévia quanto a ato a ser praticado pelo Executivo,
mas tal atribuição tem mais a ver com o papel de fiscalização da Câmara Municipal do que
propriamente com a função legislativa.
Via de regra, o Prefeito pode praticar os atos de administração ordinária
independentemente de autorização especial da Câmara. A implementação de ações do
gênero constituem atividades típicas de gestão administrativa municipal. Assim, tratandose de matéria que diz respeito às funções tipicamente executivas, não exerce à Câmara
uma verdadeira função legislativa, e sim de fiscalização, a qual ocorre a posteriori.
Portanto, como reiteradamente salientado por este Instituto, revela-se incompatível
com o ordenamento constitucional em vigor ato legislativo que pretenda autorizar Chefe do
Executivo a executar tarefa ínsita a sua atribuição típica, o que, por si só, já aponta a
impropriedade da redação de cunho autorizativo deste Projeto de lei, mormente tratando-se
de propositura oriunda do próprio Executivo.
2- CONCLUSÕES DO RELATOR
Diante do exposto, opino de forma desfavoravelmente à tramitação do PL nº
007/2015, consoante a fundamentação acima.
Nova Odessa (SP), 18 de fevereiro de 2015.
AVELINO X. ALVES
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS
CELSO G. DOS R. APRÍGIO

04 – PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 01/2015 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA QUE DISPÕE
SOBRE REGRAS DE CUSTEIO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS AOS
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria simples - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Simbólico
Art. 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a patrocinar o custeio de cursos de
capacitação, congressos e seminários aos seus servidores que estejam em efetivo
exercício.
Art. 2º. O servidor interessado deverá elaborar requerimento à Presidência da
Câmara contendo as seguintes informações:
a) tipo de curso;
b) tempo de duração, e
c) valor do investimento.
Art. 3º. A concessão do custeio dependerá de expressa autorização da Presidência
da Câmara, registrada em processo administrativo.
Art. 4º. A concessão do custeio é condicionada à compatibilidade entre a matéria
versada no curso e a atribuições exercidas pelo servidor.
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Art. 5º. O servidor, ao final do curso, deverá anexar ao processo administrativo
cópia do certificado ou termo de conclusão.
Art. 6º. Caso o servidor abandone o curso ou peça exoneração, seja durante a
realização do treinamento, seja em momento próximo ao seu término, os recursos públicos
despendidos deverão ser restituídos ao erário.
Art. 7º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Câmara.
Art. 8º. As despesas decorrentes da execução da presente Resolução serão
atendidas por conta das dotações próprias consignadas no orçamento de acordo com as
normas legais vigentes.
Art. 9º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 2 de março de 2015.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
Presidente
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
AVELINO XAVIER ALVES
1º Secretário
2º Secretário
Nova Odessa, 06 de março de 2015.

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

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

FINANÇAS E ORÇAMENTO

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO URBANO

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 01/2015
“Concede a medalha do mérito Dr. Carlos José de Arruda Botelho ao senhor Silvio
de Campos”
Art. 1º. Fica concedida ao senhor Silvio de Campos, a medalha do mérito Dr. Carlos
José de Arruda Botelho, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Município
de Nova Odessa.
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, 2 de março de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
ANTONIO A. TEIXEIRA
CARLA F. DE LUCENA
CELSO G. DOS R. APRÍGIO
CLÁUDIO J. SCHOODER
JOSÉ PEREIRA
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS
VAGNER BARILON
VLADIMIR A. DA FONSECA
JUSTIFICATIVA
Estamos submetendo à elevada apreciação dos nobres pares que integram esta
Casa de Leis o presente projeto de decreto legislativo que tem por objetivo prestar uma
justa homenagem ao senhor Silvio de Campos.
A Câmara, além de suas funções institucionais de legislar, fiscalizar e assessorar o
Poder Executivo, também tem a função de proceder a homenagens diversas, como forma
de manifestar publicamente a importância dos homenageados à comunidade.
Trata-se de matéria de interesse local, inserida na esfera de competência típica do
Município (artigo 30, I da Constituição Federal).
A concessão de honrarias pela Câmara Municipal de Nova Odessa está disciplinada
pelo artigo 16, inciso XVIII, da Lei Orgânica do Município, no artigo 193 do Regimento
Interno, na Lei Municipal n. 2.380, de 07 de janeiro de 2010 e em outras leis esparsas.
O artigo 16, inciso XVIII estabelece que compete privativamente à Câmara
conceder título de cidadão honorário a pessoas que reconhecidamente tenham prestado
serviços ao Município, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo,
quatro quintos dos seus membros.
O artigo 193 do Regimento Interno, por seu turno, elenca os seguintes requisitos
necessários para a concessão de honrarias, a saber: a) a concessão de título de cidadão
honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas que, reconhecidamente,
tenham prestado relevantes serviços ao Município deve ser formalizada através de projeto
de decreto legislativo (artigo 193, § 1º, d), e b) o projeto deve ser apresentado por, no
mínimo, quatro quintos dos membros da Câmara (artigo 193, § 3º).
No que tange à concessão de medalha do mérito "Dr. Carlos José de Arruda
Botelho”, a honraria foi instituída através da Lei Municipal n. 1.729, de 13 de março de
2000.
Além de atender os requisitos previstos no artigo 193 do Regimento Interno e na
Lei Municipal n.2.380/2010, o projeto deverá, ainda, observar as normas específicas
contidas na Lei n. 1.729/2000, a saber: a) o homenageado deverá, comprovadamente, ter
prestado relevantes serviços à comunidade local (artigo 1º); b) a concessão da honraria
será efetivada através de Projeto de Decreto Legislativo, devidamente instruído com a
biografia da pessoa a quem se pretenda homenagear (artigo 2º), e c) a aprovação do
Projeto dependerá de voto favorável de quatro quintos dos membros do Poder Legislativo
(artigo 4º).
Assim sendo, juridicamente, os requisitos necessários a serem preenchidos para a
concessão da medalha são os acima elencados, em atendimento ao princípio da legalidade
(artigo 37, caput da Carta Maior).
Nesse sentido, o homenageado prestou relevantes serviços à comunidade local,
conforme excerto da biografia abaixo transcrito.
Filho de Nabor de Campos e de Emilia Parra de Campos, o homenageado nasceu
em 10 de abril de 1934, em Americana (SP).
Desde a infância trabalhou na agricultura, cultivando algodão e milho para auxiliar
no sustento da família. Por esta razão só pode estudar até o terceiro ano do ensino
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primário, na escola do bairro Fazenda Velha, em Nova Odessa.
Com o tempo, seu pai adquiriu uma propriedade de doze (12) alqueires (Sítio São
João) na estrada da Fazenda Santa Lúcia, hoje região do Iate Clube de Campinas.
Juntamente com os filhos continuou desenvolvendo a atividade agrícola.
Casou-se com Aida Cypriano de Campos em 11 de dezembro de 1954, fixando
residência no Sítio Pirajú, em Nova Odessa, onde reside até a presente data. Trabalhou na
área agrícola (gado de leite e milho) com seu sogro, Sr. Benedito Cypriano. Alguns anos
depois passou a diversificar suas atividades e atualmente cultiva cana de açúcar.
Sempre se dedicou à agricultura e, através dela, conseguiu formar seus dois filhos:
Leonardo Cesar de Campos (Engenheiro Civil) e Lucilena Aparecida de Campos Chicone
(Química). Tem três netos: Renan Firmo de Campos, Victoria Firmo de Campos e Henrique
Lelis de Campos Chicone.
No dia 10 de abril de 2014 completou 80 anos de idade e em 10 de dezembro do
mesmo ano comemorou 60 anos de união (bodas de diamante) com a Sra. Aida.
Como pai dedicado, procurou sempre preservar o bem estar e a integridade da
família.
Trabalhando na agricultura, sempre respeitou a natureza, preocupando-se em
conservar matas nativas e cursos d´água. Também plantou diversas árvores em sua
propriedade. Atualmente está muito satisfeito com a recuperação das nascentes existentes
na propriedade, que voltaram a brotar água, servindo para abastecimento do sítio e
correndo em direção à Represa Lopes 2.
Seus filhos e netos pretendem continuar preservando a natureza e trabalhando
para gerar benefícios junto à população de Nova Odessa.
Seus dados biográficos – anexos - revelam suas inequívocas qualidades que, por si
só, demonstram a oportunidade da homenagem.
Certos de que se trata de uma justa homenagem, contamos com o imprescindível
apoio dos nobres pares na aprovação da presente proposição.
Nova Odessa, 2 de março de 2015.
AVELINO XAVIER ALVES
ANTONIO A. TEIXEIRA
CARLA F. DE LUCENA
CELSO G. DOS R. APRÍGIO
CLÁUDIO J. SCHOODER
JOSÉ PEREIRA
SEBASTIÃO G. DOS SANTOS
VAGNER BARILON
VLADIMIR A. DA FONSECA
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