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Obs. Conforme determina o Artigo 149 do Regimento
Interno a Mesa Diretora deliberou pela inversão da ordem dos
trabalhos da Sessão Ordinária a ser realizada no dia 05 de agosto
de 2013, obedecendo a seguinte ordem: 1ª parte - Pequeno
Expediente – Ordem do Dia e Explicação Pessoal. 2ª parte –
Requerimentos, Moções e Uso da Tribuna Livre.

PEQUENO EXPEDIENTE
FASE INFORMATIVA
PAUTA DE
INFORMAÇÕES, INDICAÇÕES E
MOÇÕES DE PESAR
SESSÃO ORDINÁRIA DE
05 DE AGOSTO DE 2013
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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES”
PROPOSITURA COM PRAZO PARA APRECIAÇÃO E QUE AINDA ESTÃO SEM OS PARECERES
DAS COMISSÕES PERMANENTES:
PROJETO DE LEI N. 83/2013 DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE
A POLÍTICA DE SANEAMENTO MUNICIPAL BÁSICO, CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Vencimento do prazo de tramitação: 15 de agosto de 2013.

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS NA SECRETARIA DESTA CASA E DISTRIBUÍDAS ÀS
COMISSÕES PERMANENTES PARA ANÁLISE:
PROJETO DE LEI N. 91/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA,
QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, O “DIA DE PREVENÇÃO AO
DIABETES” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 92/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA “HORTA ESCOLAR” NAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI N. 93/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR CELSO GOMES DOS REIS
APRÍGIO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA (01)
CADEIRA DE RODAS PARA ATENDIMENTO AOS DEFICIENTES E IDOSOS NOS EDIFÍCIOS
COMERCIAIS E RESIDENCIAIS.
PROJETO DE LEI N. 95/2013, DE AUTORIA DO VEREADOR CELSO GOMES DOS REIS
APRÍGIO QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, A “SEMANA DO JOVEM
EMPREENDEDOR” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 11/2013 DE AUTORIA DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E ORÇAMENTO QUE QUE APROVA AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA ODESSA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2011.
Senhores vereadores está programado para ocorrer na próxima sessão ordinária o
debate em atendimento ao requerimento n. 416/2013 de autoria do vereador Avelino
Xavier Alves sobre o serviço de telefonia prestado pela referida empresa.
Recebemos do Ministério da Saúde 05 (cinco) comunicados informando sobre a
liberação de recursos financeiros para o município de Nova Odessa.
Recebemos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 02 (dois)
comunicados informando sobre a liberação de recursos financeiros para o município de
Nova Odessa.
Recebemos da Prefeitura Municipal de Nova Odessa cópia do balancete da receita e
despesa referente ao mês de JUNHO/2013.
As Indicações e as moções de pesar apresentadas nesta sessão serão encaminhadas
aos respectivos destinatários.
Toda correspondência lida nesta fase do expediente encontra-se à disposição dos
senhores vereadores para consulta na secretaria desta Casa.
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PAUTA DE INDICAÇÔES
N. 449/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Solicita a supressão de duas arvores localizadas na Rua Antonio Oliveira, de frente ao n.32,
na Vila Azenha.

N. 450/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

Solicita a limpeza de um terreno baldio na Rua Carlos Pinto Camargo, nº. 58, no Jardim
Santa Rosa.

N. 451/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

Solicita a limpeza de um terreno baldio na Rua Carlos Pinto Camargo, próximo do nº. 78,
no Jardim Santa Rosa.

N. 452/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

Solicita a adoção das medidas necessárias voltadas à sinalização de solo na Avenida Carlos
Botelho, próximo do nº 1.218, no Centro.

N. 453/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

Solicita a limpeza da área utilizada como estacionamento do Hospital Municipal, na Rua
Aristide Bassora.

N. 454/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Indica ao Poder Executivo a necessidade de recuperação da malha asfáltica da Rua Maria
Rapozeira Azenha, na altura do n.219, na Vila Azenha.

N. 455/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Indica a necessidade de reparo em "canaleta de escoamento de água" localizada na Rua
Bento Toledo Rodovalo, na esquina com a Rua João Thienne, na Vila Azenha.

N. 456/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Indica ao Poder Executivo a necessidade de melhorias na iluminação da Rua Abrão Delega,
próximo ao n. 152 Jardim Fadel.

N. 457/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES

Solicita ao Poder Executivo a retirada de entulho e dos tubos de concreto da Rua Marginal,
entre os bairros Jd. São Jorge e N.S de Fátima.

N. 458/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES

Indica adoção de medidas no sentido de efetuar a manutenção, no corrimão das pontes do
Jd. São Jorge e Vila Azenha.

N. 459/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES

Solicita a implantação de lombada na Rua Alexandre Bassora, próximo ao nº 1081, no Jd.
N.S de Fatima.

N. 460/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES

Solicita a implantação de lombada na Rua Porto Alegre, próximo ao nº 231, no Jd. São
Jorge.

N. 461/2013 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA

Indica ao Poder Executivo, a necessidade de limpeza da lateral da estrada São Gonçalo
entre os bairros Capuava e Alvorada, conforme especifica.

N. 462/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES

Solicita a implantação de lombada na Rua 15 de Novembro, próximo ao nº 830, no Centro.
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N. 463/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Indico ao Poder Executivo a necessidade de instalação de uma lombada ou redutor de
velocidade na Rua Joaquim Leite da Cunha, de frente ao número 588, no Jardim Santa Luiza
I.

N. 464/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Indico ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na Rua
Guilherme Klavin, e a implantação de placas informando a proibição desse ato.

N. 465/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Indico ao Poder Executivo a necessidade de instalação de uma lombada, ou redutor de
velocidade na Rua Niterói, de frente ao número 154, no Jardim São Jorge.

N. 466/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Indico ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes façam a manutenção da
malha asfáltica da Rua Joaquim Leite da Cunha, no Jardim Santa Luiza I, em toda sua
extensão.

PAUTA DE MOÇÕES DE PESAR
N. 207/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Voto de pesar pelo falecimento de José Messias Eugenio.

N. 208/2013 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. João Batista.

N. 209/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Voto de pesar pelo falecimento da senhora Neusa do Carmo Carneiro da Silva.

N. 210/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES

Voto de pesar pelo falecimento do senhor José Nogueira Silva.

N. 211/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA

Voto de pesar pelo falecimento da senhora Lucia Cardoso da Silva.

N. 212/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA

Voto de pesar pelo falecimento da senhora Cicera Maria de Jesus Pereira.

N. 213/2013 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA

Voto de pesar pelo falecimento da senhora Ermelinda Volpe Einztmann.

N. 214/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Voto de pesar pelo falecimento de Osmar de Oliveira.

N. 215/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

Voto de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Roberto de Freitas.

N. 216/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

Voto de pesar pelo falecimento do jovem Renan de Oliveira Barbosa.

N. 217/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

Voto de pesar pelo falecimento do senhor Agenor Trevisan.

N. 219/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor José Arimatéia de Paula Lima.
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N. 220/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Voto de pesar pelo falecimento da Senhora Leonora Kuviatkovscki.

N. 221/2013 - Autor: VAGNER BARILON

Voto de pesar pelo falecimento do senhor Deoguedes Corteze.

N. 222/2013 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO

Voto de pesar pelo falecimento da Srª Helena Margarida Lima da Rocha.

N. 223/2013 - Autor: JOSÉ PEREIRA

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor WALTER CZYPLIS.

N. 224/2013 - Autor: JOSÉ PEREIRA

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor Nelson Leandro Peterlevitz.

N. 225/2013 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS

Voto de pesar pelo falecimento da Sra. Geny Alves da Silva.

N. 226/2013 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES

Voto de pesar pelo falecimento de Roberto Jose Ferreira.

N. 227/2013 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor Adão Antonio de Souza.
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EXPEDIENTE
FASE DELIBERATIVA
ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA 10 DE JULHO DE 2013
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PLENÁRIA
NA VIGÉSIMA QUARTA
SESSÃO ORDINÁRIA A SER
REALIZADA NO DIA

05 DE AGOSTO DE 2013
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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA,
REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2013.
Aos 10 (dez) dias do mês de julho do ano de 2013 (dois mil e treze), presentes os seguintes
vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA,
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER
BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, e ausente o vereador CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, realizou a Câmara Municipal sua vigésima terceira sessão ordinária do primeiro
ano legislativo, da décima terceira legislatura do ano 2013. Às 18 (dezoito) horas e 5 (cinco)
minutos, havendo número legal, o presidente, vereador VAGNER BARILON, declara aberta a
sessão e solicita que a servidora Rita proceda a leitura de um trecho da bíblia. FASE
INFORMATIVA: INDICAÇÕES: Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, INDICAÇÃO N.
439/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de manutenção de galeria coletora
de água pluvial que se encontra quebrada na Rua Jequitibás, próximo do nº. 625, no Jardim
Capuava. INDICAÇÃO N. 440/2013 que indica a limpeza de um terreno baldio na Avenida
São Gonçalo, próximo do nº. 2.330, no Jardim Alvorada. AÇÃO N. 441/2013 que indica ao
Poder Executivo a necessidade da limpeza do terreno baldio localizado na Rua João
Barbosa, próximo da Estamparia São José, na Vila Azenha. Do vereador VAGNER BARILON,
INDICAÇÃO N. 442/2013 que solicita a implantação de estacionamento para bicicletas no
Bosque Manoel Jorge, conforme especifica. INDICAÇÃO N. 443/2013 que indica ao Poder
Executivo a necessidade de instalação de alambrado no campo de areia, localizado na Rua
Batista Boldrini, no Jardim Santa Luiza I. INDICAÇÃO N. 444/2013 que solicita a limpeza, e
adoção de medidas visando coibir o acúmulo de terra e lama, no final da Rua Gertrudes
Ximenes Carrion, no jardim Flórida. INDICAÇÃO N. 445/2013 que indica ao Prefeito Municipal
que, através dos setores competentes façam a manutenção da malha asfáltica da Rua
Batista Boldrini, no Jardim Santa Luiza I. INDICAÇÃO N. 446/2013 que indica ao Poder
Executivo a necessidade de recuperação da malha asfáltica da Rua Joaquim Leite da Cunha,
na esquina com a Rua Joana Gonçalves Nascimento, no Jardim Santa Luiza I. INDICAÇÃO N.
447/2013 que indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado
na Rua Antonio Oliveira, ao lado do nº 57, na Vila Azenha. Do vereador JOSÉ PEREIRA,
INDICAÇÃO N. 448/2013 que solicita a retirada de uma árvore localizada na Rua Alexandre
Bassora, em frente ao n. 601, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. MOÇÕES DE PESAR: Do
vereador AVELINO XAVIER ALVES, MOÇÃO N. 197/2013 voto de pesar pelo falecimento do
Senhor SEVERINO CRAIBA DE BRITO. MOÇÃO N. 198/2013 voto de pesar pelo falecimento da
Senhora MARIA NICE GASPAR LITHOLDO. Do vereador VAGNER BARILON, MOÇÃO N.
199/2013 voto de pesar pelo falecimento do Senhor João Alberto Cisterna. MOÇÃO N.
200/2013 voto de pesar pelo falecimento do Senhor Bruno José Carlos. MOÇÃO N. 204/2013
voto de pesar pelo falecimento do Senhor José Andrade dos Santos Moura. MOÇÃO N.
205/2013 voto de pesar pelo falecimento do Senhor José do Nascimento. MOÇÃO N.
206/2013 voto de pesar pelo falecimento da Senhora Adriana Geraldo Milani. Do vereador
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, MOÇÃO N. 202/2013 voto de pesar pelo falecimento da
Srª Josefa Maria Bom Fim. MOÇÃO N. 203/2013 voto de pesar pelo falecimento do Sr. José da
Silva Diniz (faixa 01). ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em
discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa
02). Após, o presidente informa que os senhores Abílio Rodrigues Leitão, Gilson Neves Grillo
e Edson Thomaz Zilião não poderão participar do debate convocado através do
REQUERIMENTO N. 429/2013 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, para tratar
de assuntos relacionados às alterações ocorridas nas linhas que atendem o município de
Nova Odessa, e consulta o Plenário sobre o cancelamento do debate e a designação de
nova data através de novo requerimento a ser apresentado após o recesso. Os vereadores
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, JOSÉ PEREIRA, CARLA FURINI
DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, AVELINO XAVIER ALVES e SEBASTIÃO
GOMES DOS SANTOS se manifestam, sendo aprovado por unanimidade o cancelamento do
debate e a designação de nova data para a sua realização (faixa 03). Em seguida, o
presidente anuncia a PAUTA DE REQUERIMENTOS E MOÇÕES: REQUERIMENTO N. 354/2013
de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a possibilidade de implantação de fraldários nas Unidades Básicas de
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Saúde. É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita vista da
proposição. Por se tratar do segundo pedido de vista, o mesmo é submetido ao Plenário.
Todavia, antes da deliberação plenária, o presidente informa que a discussão e votação do
requerimento estão prejudicadas ante a ausência do autor na sessão (faixa 04).
REQUERIMENTO N. 355/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita
informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de implantação de uma lombada na
Rua Virgílio Bodini, na altura do n. 425, no Residencial Triunfo. A apreciação da proposição
ficou prejudicada ante a ausência do autor na sessão (faixa 05). REQUERIMENTO N.
356/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita informação do
Prefeito Municipal sobre a possibilidade de implantação de um canil junto à Guarda
Municipal. A apreciação da proposição ficou prejudicada ante a ausência do autor na sessão
(faixa 06). REQUERIMENTO N. 357/2013 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA
FONSECA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a implantação de câmeras
de monitoramento em centros comerciais de nossa cidade. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 07).
REQUERIMENTO N. 360/2013 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, que
solicita informações do Prefeito Municipal sobre estudos voltados a implantação ''Zona
Azul'' em nosso município. É colocado em discussão, o vereador VLADIMIR ANTONIO DA
FONSECA discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 08).
REQUERIMENTO N. 363/2013 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, que
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos voltados a
implantação de um Campo de Areia no Jardim Campos Verdes. É colocado em discussão,
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 09).
REQUERIMENTO N. 365/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a possibilidade de implantação de uma
faixa de pedestre na Rua Luis Delbem, na altura do nº 152, em frente ao Colégio Objetivo,
na Vila Azenha. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 10). REQUERIMENTO N. 366/2013 de autoria do vereador
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a
sinalização do cruzamento das ruas Francisco Carreon com a Luis Delbem, na Vila Azenha. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 11). REQUERIMENTO N. 367/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO
GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do Chefe do Executivo, sobre a reforma do
Centro Comunitário do Jardim Bela Vista, na Rua Caetano Benincasa. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa
12). REQUERIMENTO N. 368/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS,
que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de implantação de duas
lombadas na Rua Vilhelms Rosenbergs, no Residencial Jequitibás. É colocado em discussão,
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 13).
REQUERIMENTO N. 369/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado à
implantação de campo de malha e bocha no Jardim Altos do Klavin. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa
14). REQUERIMENTO N. 370/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS,
que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado à
implantação de campo de malha e bocha no Jardim São Manoel. É colocado em discussão,
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 15).
REQUERIMENTO N. 372/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de intérpretes de Libras na
rede municipal de saúde para atendimento aos pacientes surdos. É colocado em discussão,
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 16).
REQUERIMENTO N. 373/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita
informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado à implantação de
área de lazer no local atualmente utilizado pelos caminhões da construtora que realiza as
obras da Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg. A apreciação da proposição ficou prejudicada
ante a ausência do autor na sessão (faixa 17). REQUERIMENTO N. 374/2013 de autoria do
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
existência de estudo voltado à implantação de guard rail na Rua Francisco Leite de
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Camargo, no Jardim Santa Luiza, pelas razões que especifica. A apreciação da proposição
ficou prejudicada ante a ausência do autor na sessão (faixa 18). REQUERIMENTO N.
375/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita informações do
Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado à implantação de alambrado no
Ginásio de Esportes do Jardim Santa Luiza, situado na Rua Batista Boldrini, pelas razões que
especifica. A apreciação da proposição ficou prejudicada ante a ausência do autor na
sessão (faixa 19). REQUERIMENTO N. 376/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo
voltado à implantação de faixa para travessia de pedestres na Rua Sílvio de Paula, na altura
do n. 700, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, pelas razões que especifica. A apreciação da
proposição ficou prejudicada ante a ausência do autor na sessão (faixa 20). REQUERIMENTO
N. 377/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita informações do
Prefeito Municipal sobre a publicação dos atos oficiais. A apreciação da proposição ficou
prejudicada ante a ausência do autor na sessão (faixa 21). REQUERIMENTO N. 378/2013 de
autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a locação de caminhões para realizar a coleta de lixo domiciliar. A
apreciação da proposição ficou prejudicada ante a ausência do autor na sessão (faixa 22).
REQUERIMENTO N. 380/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita
informações do Prefeito Municipal sobre a existência de veículos adaptados na rede
municipal de Saúde para o transporte de cadeirantes. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 23).
REQUERIMENTO N. 381/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita
informações do Chefe do Executivo sobre os reparos no elevador do Paço Municipal. É
colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita a retirada e o
arquivamento da proposição. O pedido é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 24).
REQUERIMENTO N. 384/2013 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, que solicita
informações do Prefeito Municipal sobre as medidas que serão adotadas com relação à
quadra da EMEFEI Vereador Osvaldo Luiz da Silva, pelas razões que especifica. É colocado
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade
(faixa 25). REQUERIMENTO N. 385/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,
que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a implantação de passeio público na
Rua Pedro Parras de Camargo (conclusão de calçada no trecho que especifica). A apreciação
da proposição ficou prejudicada ante a ausência do autor na sessão (faixa 26).
REQUERIMENTO N. 386/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita
informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudo para implantação de
câmeras de monitoramento na área central e nas ruas principais dos bairros. A apreciação
da proposição ficou prejudicada ante a ausência do autor na sessão (faixa 27).
REQUERIMENTO N. 388/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita
informações do Chefe do Executivo e da EMTU sobre a paralisação de operação da linha
646 - Americana (Terminal Metropolitano)/Sumaré (Rodoviária), via Nova Odessa. É colocado
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade
(faixa 28). REQUERIMENTO N. 391/2013 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, que
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade modificar a forma de
fechamento na quadra do Jd. Marajoara, conforme especifica. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 29).
REQUERIMENTO N. 395/2013 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, que
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos voltados a
implantação de uma ACADEMIA AO AR LIVRE no bairro Jardim Bela Vista. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa
30). REQUERIMENTO N. 396/2013 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA,
que solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a implantação de ACADEMIA DA
MELHOR IDADE no bairro Residencial Mathilde Berzin. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 31).
REQUERIMENTO N. 397/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a inclusão de Nova Odessa no Roteiro dos
Botecos. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO
por unanimidade (faixa 32). REQUERIMENTO N. 398/2013 de autoria do vereador CELSO
GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a
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implantação de bueiros e galerias pluviais na Rua das Margaridas, acesso ao bairro Pinheiro.
É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 33). REQUERIMENTO N. 399/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES
DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de
estudo voltado à utilização de "asfalto ecológico" nas vias públicas de Nova Odessa. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 34). REQUERIMENTO N. 401/2013 de autoria do vereador VLADIMIR
ANTONIO DA FONSECA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência e
estudos voltados à aquisição de Base Móvel (Veículo tipo Van adaptada para apoio em
segurança), para serem utilizadas pela Guarda Municipal de nosso município. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa
35). REQUERIMENTO N. 402/2013 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA,
que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência e estudos voltados à
aquisição de máquina acabadora para asfalto. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 36). REQUERIMENTO N.
403/2013 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, que solicita informações do
Prefeito Municipal sobre a possibilidade de acionar com urgência, a VIVO Telefonia, para
fazer o cabeamento no residencial Terra Nova, conforme especifica. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa
37). REQUERIMENTO N. 404/2013 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, que
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de implantar no município
em locais específicos, Redutor de velocidade multifuncionais, para fins de Acessibilidade
Urbana, conforme especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 38). REQUERIMENTO N. 405/2013 de
autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita informações do Chefe do
Executivo sobre o evento realizado pela Prefeitura Municipal para comemorar o Dia das
Mães. A apreciação da proposição ficou prejudicada ante a ausência do autor na sessão
(faixa 39). REQUERIMENTO N. 406/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,
que solicita informações do Chefe do Executivo sobre os motivos que ensejaram a não
realização do tradicional Desfile Cívico em comemoração aos 108 anos de fundação do
Município. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
REPROVADO por seis votos contrários e um favorável (faixa 40). REQUERIMENTO N.
407/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita
informações do Prefeito Municipal sobre a implantação da Casa de Acolhimento as Mulheres
Vítimas de Violência Doméstica. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS
REIS APRÍGIO discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa
41). REQUERIMENTO N. 408/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO,
que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a revitalização das lixeiras existentes
na área central e a implantação de lixeira seletiva nas principais vias do nosso município. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 42). REQUERIMENTO N. 409/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES
DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações ao Prefeito Municipal, sobre a implantação de
um Posto Bancário no Jardim Alvorada. É colocado em discussão, os vereadores CELSO
GOMES DOS REIS APRÍGIO e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 43). REQUERIMENTO N. 410/2013 de
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a implantação da Delegacia da Mulher no Município de Nova Odessa. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 44). REQUERIMENTO N. 411/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES
DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a recuperação da
malha asfáltica da Rua Caetano Benincasa. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 45). REQUERIMENTO N.
412/2013 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, que solicita informações do
Prefeito Municipal sobre a possibilidade junto ao setor competente, ministrar treinamento
para Primeiros Socorros, aos Educadores e Funcionários de escolas e Creches, para os fins
que especifica. É colocado em discussão, o vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa 46).
REQUERIMENTO N. 413/2013 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, que
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solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a construção de praça no Residencial
Jequitibás, conforme especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 47). REQUERIMENTO N. 414/2013 de
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre estudos voltados à implantação da horta escolar no município de Nova
Odessa. É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita vista da
proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido ( faixa 48). REQUERIMENTO N.
415/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita
informações do Prefeito Municipal sobre a transcrição de Leis e Códigos Municipais para o
Sistema Braille. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 49). REQUERIMENTO N. 417/2013 de autoria do vereador
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre
implantação de melhorias na UBS e no bairro Jardim São Francisco. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa
50). REQUERIMENTO N. 418/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS,
que solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudo voltado à
implantação de uma Unidade Básica de Saúde na região formada pelos bairros Parque
Fabrício, Jardim Planalto, Matilde Berzin, Jardim Eneides, Jardim Marajoara e Jardim Europa.
É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 51). REQUERIMENTO N. 419/2013 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA,
que solicita informações do Prefeito Municipal sobre os processos licitatórios que especifica,
voltados à aquisição de produtos de informática (Pregão Presencial 62/PP/2011 e Pregão
Presencial 76/PP/2012). É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA
solicita vista da proposição. Por se tratar do segundo pedido, o mesmo é submetido ao
Plenário sendo reprovado. O requerimento é colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 52). REQUERIMENTO N. 420/2013 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA,
que solicita informações do Prefeito Municipal sobre os processos administrativos (gestão
documental). É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 53). REQUERIMENTO N. 421/2013 de autoria da
vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
implantação de projeto com sacos plásticos coloridos, voltado a coleta seletiva, conforme
especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 54). REQUERIMENTO N. 422/2013 de autoria da
vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que solicita informações do Chefe do Executivo sobre
a possibilidade de construção de passeio público na Rua Olívio Domingos Casazza, Jardim
Maria Helena. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 55). REQUERIMENTO N. 423/2013 de autoria da
vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
aplicabilidade da Lei n. 2.033/2004, que dispõe sobre a utilização de caçambas estáticas
para a coleta de entulhos. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação,
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 56). REQUERIMENTO N. 424/2013 de autoria da
vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
existência de estudo voltado à implantação de faixa de pedestres e pista de atletismo na
Praça Aquiles Rodrigues Magalhães, no Residencial 23 de Maio. É colocado em discussão,
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa 57).
REQUERIMENTO N. 425/2013 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, que
solicita informações do Chefe do Poder Executivo sobre a existência de estudos voltados ao
desassoreamento do Ribeirão Quilombo. É colocado em discussão, não havendo. É colocado
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 58). REQUERIMENTO N. 426/2013 de
autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a existência e estudos voltados à realização de leilão para máquinas,
equipamentos, ônibus, carros e caminhões, sem condições de utilização, localizados na
garagem da Prefeitura. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação,
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 59). REQUERIMENTO N. 427/2013 de autoria do
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito Municipal
sobre estudos voltados a implantação do Vale Atleta no nosso município. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa
60). REQUERIMENTO N. 428/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO,
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que solicita informações ao Prefeito Municipal, sobre estudos voltados a implantação de um
semáforo na Rua Francisco Carrion com o cruzamento da Avenida Antonio Rodrigues
Azenha. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO
por unanimidade (faixa 61). REQUERIMENTO N. 448/2013 de autoria do vereador ANTONIO
ALVES TEIXEIRA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre o lote de terreno que
especifica, localizado na Rua 06, do Jardim Conceição. É colocado em discussão, o vereador
ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 62). REQUERIMENTO N. 450/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a parceria firmada com a
iniciativa privada para a programação de aniversário da cidade (show com a cantora gospel
Aline Barros). O vereador JOSÉ PEREIRA solicita autorização para subscrever a proposição,
sendo autorizado. O vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita vista da proposição. Por se
tratar do segundo pedido, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo rejeitado. O
requerimento é colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
REPROVADO por seis votos contrários e um favorável (faixa 63). REQUERIMENTO N.
451/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita informações do
Prefeito Municipal, sobre as obras para implantação de passarela metálica para pedestres
entre os bairros Residencial Klavin e Jardim das Palmeiras - licitação 28/TP/2012. O
vereador JOSÉ PEREIRA solicita autorização para subscrever a proposição, sendo o pedido
atendido. O vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita vista da proposição. O presidente
anuncia a existência de dúvida acerca da possibilidade de subscrição de requerimento na
ausência do autor. O presidente retira a autorização para subscrição concedida ao vereador
JOSÉ PEREIRA e declara prejudicada a apreciação da proposição pelo Plenário ante a
ausência do autor do requerimento (faixa 64). REQUERIMENTO N. 452/2013 de autoria do
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita informações ao Chefe do Executivo sobre
a implantação de postes e câmeras para sistema de monitoramento do Município. O
presidente declara prejudicada a apreciação da proposição pelo Plenário ante a ausência do
autor (faixa 65). REQUERIMENTO N. 453/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, que solicita informações ao Chefe do Executivo sobre a contratação de
empresa com profissionais para a realização de atividade física, orientação psicológica e
reeducação alimentar, proporcionando bem estar aos participantes do Projeto Vida Ativa. O
presidente declara prejudicada a apreciação da proposição pelo Plenário ante a ausência do
autor (faixa 66). REQUERIMENTO N. 454/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, que solicita cópia do contrato firmado pela Prefeitura Municipal para a
contratação de empresa especializada para realização de castração de cães e gatos. O
presidente declara prejudicada a apreciação da proposição pelo Plenário ante a ausência do
autor (faixa 67). REQUERIMENTO N. 455/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, que solicita cópia do contrato firmado pela Prefeitura Municipal para a poda de
árvore e corte da vegetação rasteira no corrente exercício. O presidente declara
prejudicada a apreciação da proposição pelo Plenário ante a ausência do autor (faixa 68).
REQUERIMENTO N. 456/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita
informações ao Chefe do Executivo sobre a contratação de empresa para prestação de
serviços técnicos especializados para desenvolvimento de atividades relacionadas à
reabilitação e prevenção em adultos com foco voltado para proporcionar o envelhecimento
saudável. O presidente declara prejudicada a apreciação da proposição pelo Plenário ante a
ausência do autor (faixa 69). REQUERIMENTO N. 457/2013 de autoria do vereador JOSÉ
PEREIRA, que encaminha à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
compact disc contendo o debate realizado nesta Câmara Municipal sobre segurança pública
e solicita informações sobre os assuntos que especifica. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa 70).
REQUERIMENTO N. 458/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que
solicita ao Poder Executivo municipal a possibilidade de celebrar convênio com o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo visando à implantação do Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania - CEJUSC, e dá outras providências. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 71).
REQUERIMENTO N. 459/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a celebração de convênio com o SESI, para
implantação do programa Atleta do Futuro. É colocado em discussão, não havendo. É
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colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 72). REQUERIMENTO N.
460/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita informações do
Prefeito Municipal sobre a cobertura da Rodoviária. O presidente declara prejudicada a
apreciação da proposição pelo Plenário ante a ausência do autor (faixa 73). REQUERIMENTO
N. 461/2013 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que solicita informações do
Prefeito Municipal sobre a implantação de vagas especiais em estacionamentos, centros
comerciais, supermercados a reserva de vagas para mulheres grávidas e pessoas com
criança de até 02 anos, conforme especifica. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 74). REQUERIMENTO N.
462/2013 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que solicita informações à
gerência do Banco do Brasil acerca da possibilidade de uma das agências instaladas no
Centro do município ser transferida para a região do bairro Jardim Capuava. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa
75). REQUERIMENTO N. 463/2013 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que
solicita informações ao Poder Executivo acerca da adesão e disponibilização do Vale-Cultura
aos servidores públicos municipais e autárquicos. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 76). REQUERIMENTO N.
464/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita
informações do Prefeito Municipal, sobre a possibilidade de sugerir as academias de
ginástica, estabelecimentos congêneres e de Nutrição Esportiva sobre fixação de cartazes
descrevendo os malefícios causados pelo uso de anabolizantes. É colocado em discussão,
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa 77).
REQUERIMENTO N. 465/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita
informações do Secretário de Desenvolvimento Econômico, sobre a possibilidade de
recrutar empresa particular que proceda ao recolhimento de resíduos sólidos no Município.
O presidente declara prejudicada a apreciação da proposição pelo Plenário ante a ausência
do autor (faixa 78). REQUERIMENTO N. 466/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, que solicita informações do Chefe do Executivo sobre a doação de área à
Comunidade Geriátrica. O presidente declara prejudicada a apreciação da proposição pelo
Plenário ante a ausência do autor (faixa 79). REQUERIMENTO N. 467/2013 de autoria do
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a
possibilidade de enviar a esta Casa Legislativa projeto de lei voltado a permitir o uso, a
título precário, de área pública para a realização da Festa do Morango no Município. O
presidente declara prejudicada a apreciação da proposição pelo Plenário ante a ausência do
autor (faixa 80). REQUERIMENTO N. 468/2013 de autoria do vereador AVELINO XAVIER
ALVES, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de implantar um
semáforo no cruzamento da Rua Goiânia com a Rua Brasília, no bairro Jd. São Jorge,
conforme especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 81). REQUERIMENTO N. 469/2013 de autoria do vereador
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita informações do Diretor da Guarda Municipal sobre a
realização de exame psicológico anual. É colocado em discussão, o vereador ANTONIO
ALVES TEIXEIRA discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa
82). REQUERIMENTO N. 470/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS,
que encaminha à Diretoria Regional dos Correios - São Paulo - Interior (Bauru) compact disc
contendo o debate realizado nesta Câmara Municipal e solicita informações sobre os
assuntos que especifica, relacionados à Agência dos Correios de Nova Odessa. É colocado
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade
(faixa 83). REQUERIMENTO N. 471/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a reforma do ponto de táxi
situado na Praça José Gazzetta. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 84). REQUERIMENTO N. 472/2013 de
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a aplicabilidade da Lei n. 2.565, de 22 de dezembro de 2011, que obriga a
instalação de banheiros químicos nos eventos de qualquer natureza no Município. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 85). REQUERIMENTO N. 473/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO
GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do Chefe do Executivo sobre as atividades
do Conselho Municipal do Idoso. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
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votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 86). REQUERIMENTO N. 474/2013 de
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do Chefe do
Executivo sobre a aplicabilidade da Lei n. 2.193, de 12 de dezembro de 2006 (que dispõe
sobre a criação do Fundo Municipal do Idoso). É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 87). REQUERIMENTO N.
475/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações
do Prefeito Municipal sobre a implantação de melhorias na Rua Anchieta (Colégio
Biocêntrico). É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 88). REQUERIMENTO N. 476/2013 de autoria do vereador
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
existência de projeto voltado à reforma do parquinho infantil situado na Rua André Miguel
Leekining, no Jardim Bela Vista. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 89). REQUERIMENTO N. 477/2013 de
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre estudos voltados a implantação da disciplina de educação financeira na
rede municipal de ensino. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação,
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 90). REQUERIMENTO N. 478/2013 de autoria do
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito Municipal
sobre estudos voltados à implantação de um cardápio diferenciado para alunos diabéticos
ou hipertensos. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 91). REQUERIMENTO N. 479/2013 de autoria do vereador
JOSÉ PEREIRA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de
adotar as medidas necessárias voltadas à adesão ao Serviço de Telemedicina do Hospital
Albert Einstein. É colocado em discussão, o vereador JOSÉ PEREIRA solicita a leitura na
íntegra da proposição, sendo o pedido atendido. O vereador JOSÉ PEREIRA discursa. O
requerimento é colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa 92).
REQUERIMENTO N. 480/2013 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, que solicita informações
do Chefe do Executivo sobre a implantação e regularização das construções de condomínios
verticais, conforme especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 93). REQUERIMENTO N. 481/2013 de
autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre estudos voltados a criação de autarquia para a Guarda Municipal de Nova
Odessa. É colocado em discussão, o vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA solicita a
leitura na íntegra do requerimento, sendo o pedido atendido. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 94). REQUERIMENTO N. 482/2013 de autoria do vereador
VAGNER BARILON, que solicita informações a Secretaria de Educação - SE, acerca da
possibilidade de disponibilizar e-books, com aplicativo de leitura incorporada ao dispositivo,
na Biblioteca Municipal para uso de deficientes visuais. É colocado em discussão, o
vereador VAGNER BARILON discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 95). REQUERIMENTO N. 483/2013 de autoria do vereador VAGNER
BARILON, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de concessão
de adiantamento salarial ("vale") aos servidores públicos municipais. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa
96). REQUERIMENTO N. 484/2013 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que
solicita informações do Prefeito Municipal de estudos voltados sobre a criação de Clínica de
Saúde da Gestante, com atendimento específico de Pré-Natal e Pediatria baseados nos
programas das metas do milênio da ONU. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 97). REQUERIMENTO N.
485/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita
informações do Prefeito Municipal, sobre estudos voltados a implantação de plano de saúde
para os funcionários públicos. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 98). REQUERIMENTO N. 486/2013 de
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a realização do campeonato municipal para pessoas com deficiência na
cidade de Nova Odessa. É colocado em discussão, os vereadores CELSO GOMES DOS REIS
APRÍGIO e VAGNER BARILON discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 99). REQUERIMENTO N. 487/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES
DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito Municipal, sobre melhorias no
15
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866

www.camaranovaodessa.sp.gov.br

estacionamento em frente ao Hospital municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa
100). REQUERIMENTO N. 488/2013 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA,
que solicita informações do Chefe do Poder Executivo sobre a existência de estudos
voltados a colocação da feira livre na área ao lado da Escola Dr. João Thienne. É colocado
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade
(faixa 101). REQUERIMENTO N. 489/2013 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA
FONSECA, que solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos
voltados ao recapeamento das vias conforme especifica. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa 102).
REQUERIMENTO N. 490/2013 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que
solicita informações do Diretor da Guarda Municipal sobre a existência de plano de carreira
aos servidores da instituição. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 103). REQUERIMENTO N. 491/2013 de
autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a possibilidade de disponibilizar vacina contra a gripe suína (H1N1) aos
munícipes interessados. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação,
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 104). REQUERIMENTO N. 492/2013 de autoria da
vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que solicita informações do Prefeito Municipal e da
Sociedade Esportiva Paradão sobre a possibilidade de firmar parceria entre a Associação
Amigos de Bairro do São Manoel, Jardim Éden e 23 de Maio, para os fins que especifica. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 105). REQUERIMENTO N. 493/2013 de autoria do vereador AVELINO
XAVIER ALVES, que solicita informações da CPFL sobre o atendimento dos pedidos
realizados pela população através do serviço de atendimento telefônico (0800 0101010). É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 106). REQUERIMENTO N. 494/2013 de autoria do vereador AVELINO
XAVIER ALVES, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de
manutenção preventiva e inspeção de segurança urgente nos aparelhos de ginástica das
Academias da Melhor Idade, espalhadas na cidade, pelas razões que especifica. É colocado
em discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES solicita a leitura na íntegra da
proposição, sendo o pedido atendido. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 107). REQUERIMENTO N. 495/2013 de autoria do vereador AVELINO
XAVIER ALVES, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de
arrancar os tocos de arvores existentes por toda a cidade, conforme especifica. É colocado
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade
(faixa 108). REQUERIMENTO N. 496/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre o estudo voltado à
implantação de melhorias na Rua Antonio Rodrigues Azenha, próximo ao nº 120, na Vila
Azenha. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO
por unanimidade (faixa 109). REQUERIMENTO N. 497/2013 de autoria do vereador
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
implantação de mudanças para aprimorar o atendimento no Hospital e Maternidade Dr.
Acílio Carreon Garcia. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação,
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 110). REQUERIMENTO N. 498/2013 de autoria do
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações da Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB, sobre a existência de projeto voltado ao fornecimento de
assistência jurídica às entidades beneficentes do município. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa 111).
REQUERIMENTO N. 499/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita
informações do Prefeito Municipal sobre a reabilitação de servidores municipais
(readaptação). É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 112). REQUERIMENTO N. 500/2013 de autoria do
vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
reedição do mutirão da catarata. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 113). REQUERIMENTO N. 501/2013 de
autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a existência de estudo voltado a destinação de área diversa para a coleta
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seletiva, pelas razões que especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 114). REQUERIMENTO N. 502/2013
de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que solicita informações do Prefeito
Municipal, sobre a iluminação pública da totalidade das rodovias Rodolfo Kivitz e Arnaldo
Júlio Mauerberg. É colocado em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa 115).
REQUERIMENTO N. 503/2013 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a implantação de iluminação pública nos
viadutos da Vila Azenha e do Jardim São Jorge (sobre a linha férrea). É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa
116). REQUERIMENTO N. 504/2013 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado à
substituição dos kits escolares por "cartão". É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 117). REQUERIMENTO N.
505/2013 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que solicita informações do
Prefeito Municipal sobre a realização de parceria com o Hospital de Câncer de Barretos,
objetivando o recebimento de uma unidade móvel (ônibus ou carreta adaptada) para o
rastreamento do câncer de mama em Nova Odessa, durante o mês de outubro (Outubro
Rosa). É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO
por unanimidade (faixa 118). REQUERIMENTO N. 506/2013 de autoria do vereador CELSO
GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
implantação do Banco Municipal de Alimentos. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 119). REQUERIMENTO N.
507/2013 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, que solicita informações
do Prefeito Municipal sobre estudos voltados a implantação de painéis que mostram horas e
temperatura, semelhantes aos que existem na cidade de Americana, conforme especifica. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 120). REQUERIMENTO N. 508/2013 de autoria do vereador ANTONIO
ALVES TEIXEIRA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre ações da Guarda
Municipal em relação ao Bosque Manoel Jorge, pelas razões que especifica. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa
121). REQUERIMENTO N. 509/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS
APRÍGIO, que solicita informações ao Prefeito Municipal, sobre a instalação de cobertura no
ponto de ônibus da Rua dos Jequitibás, na altura do n. 245, no Jardim Alvorada. É colocado
em discussão, os vereadores CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO e ANTONIO ALVES TEIXEIRA
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 122).
REQUERIMENTO N. 510/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita
informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado à implantação de
monitoramento integrado na cidade, conforme especifica (ruas, agências bancárias,
escolas, etc.). É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita a
leitura na íntegra do requerimento, sendo o pedido atendido. O vereador ANTONIO ALVES
TEIXEIRA discursa. O requerimento é colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 123). REQUERIMENTO N. 511/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO
GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a implantação de
melhorias na Avenida João Bento Carneiro, próximo à escola Simão Welsh, no Jardim Santa
Rita II. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO
por unanimidade (faixa 124). REQUERIMENTO N. 512/2013 de autoria do vereador
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
existência de estudo voltado à implantação de faixa para travessia de pedestres na Rua
Guilherme Klavin, próximo do nº. 501, no Jardim Marajoara. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 125).
REQUERIMENTO N. 513/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre melhorias na Rua João Teixeira de
Camargo, no Jardim do Éden. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 126). REQUERIMENTO N. 514/2013 de
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a possibilidade de implantação de lixeiras na Praça do Residencial 23 de
Maio. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO
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por unanimidade (faixa 127). REQUERIMENTO N. 515/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO
JOSÉ SCHOODER, que solicita informações do Cartório Eleitoral de Nova Odessa, sobre a
transferência de títulos. A apreciação da proposição pelo Plenário ficou prejudicada em face
da ausência do autor na sessão (faixa 128). REQUERIMENTO N. 516/2013 de autoria do
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
mobília necessária ao funcionamento de uma unidade escolar (creche). A apreciação da
proposição pelo Plenário ficou prejudicada em face da ausência do autor na sessão (faixa
129). REQUERIMENTO N. 517/2013 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA,
que solicita informações do Prefeito Municipal sobre estudos voltados a padronização do
nome da Guarda Municipal de Nova Odessa (SEGAM), conforme especifica. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa
130). REQUERIMENTO N. 518/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que
solicita informações do Senhor Prefeito Municipal sobre a implantação das melhorias que
especifica para Polícia Militar (refeições e Limpeza). A apreciação da proposição pelo
Plenário ficou prejudicada em face da ausência do autor na sessão (faixa 131).
REQUERIMENTO N. 519/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que
convoca o Secretário de Administração, a Secretária de Saúde, a Diretora Geral de Saúde, o
Diretor Técnico Hospitalar e o responsável pelo Setor de Ambulâncias para prestar
informações sobre assuntos relacionados à área da Saúde. O vereador ANTONIO ALVES
TEIXEIRA solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa
132). REQUERIMENTO N. 520/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a manutenção e a possibilidade de
ampliação da campanha "Óleo Aqui". É colocado em discussão, não havendo. É colocado
em votação, sendo REPROVADO por seis votos contrários e um favorável ( faixa 133).
REQUERIMENTO N. 521/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, que solicita
informações do Prefeito Municipal sobre o envio de notificação ao proprietário do imóvel
situado na Rua Pedro Bassora (imóvel situado entre os dois prédios desta Câmara
Municipal). É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. O
vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA solicita vista da proposição, sendo atendido por
se tratar do primeiro pedido (faixa 134). REQUERIMENTO N. 522/2013 de autoria do
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita informações do Prefeito Municipal, para
fins de fiscalização, sobre o contrato firmado com a empresa Estre Ambiental (destinação
do lixo domiciliar). É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita
vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido ( faixa 135).
REQUERIMENTO N. 523/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a realização do teste do Coraçãozinho no
Hospital Municipal de Nova Odessa. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 136). REQUERIMENTO N. 524/2013 de
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a implantação da Casa de Apoio aos pacientes de Câncer. É colocado em
discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO discursa. É colocado em votação,
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 137). REQUERIMENTO N. 525/2013 de autoria do
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
possibilidade de intensificar as ações da Guarda Municipal e de implantação de uma
lombada na Rua João Teixeira de Camargo, na altura do n. 119, no Jardim Éden. A
apreciação da proposição pelo Plenário ficou prejudicada em face da ausência do autor na
sessão (faixa 138). REQUERIMENTO N. 526/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES
TEIXEIRA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo na
área do transporte coletivo de passageiros conforme especifica (tarifa zero). É colocado em
discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita a leitura na íntegra da proposição,
sendo o pedido atendido. Os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA e VAGNER BARILON
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa 139).
REQUERIMENTO N. 527/2013 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, que solicita
informações do Chefe do Executivo sobre as atividades do Conselho Municipal de Saúde. É
colocado em discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES solicita a leitura na íntegra do
requerimento, sendo o pedido atendido. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 140). REQUERIMENTO N. 528/2013 de autoria do vereador AVELINO
XAVIER ALVES, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de
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implantação de uma lombada na Rua Heitor Cibin. É colocado em discussão, não havendo.
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 141). REQUERIMENTO N.
529/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações
do Chefe do Poder Executivo sobre a existência de estudos voltados a substituição dos
brinquedos do parquinho infantil da EMEFEI Profº Agustina Adamson Paiva, no Jardim São
Francisco. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 142). REQUERIMENTO N. 530/2013 de autoria do
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a possibilidade de implantação de uma lombada na Rua Valter Pereira Diniz, próximo
do nº. 38, no Jardim São Manoel. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 143). REQUERIMENTO N. 531/2013 de
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a possibilidade de estudo voltado ao término da implantação de cerca e
corrimão nas rampas de entrada e nas áreas das casas da Vila dos Idosos. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa
144). REQUERIMENTO N. 532/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS,
que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a Ação Civil Pública, voltada à
acessibilidade dos prédios públicos. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 145). REQUERIMENTO N. 533/2013 de
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a manutenção dos aparelhos da Academia da Melhor Idade situada no
Residencial 23 de Maio. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação,
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 146). REQUERIMENTO N. 534/2013 de autoria do
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a Lei n. 2.497, de 20 de maio de 2011. É colocado em discussão, não havendo. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 147). REQUERIMENTO N.
535/2013 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que solicita informações do
Prefeito Municipal sobre a existência de estudo voltado à implantação do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU em Nova Odessa. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa 148).
REQUERIMENTO N. 536/2013 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a instalação de câmeras de segurança nas
escolas municipais. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 149). REQUERIMENTO N. 537/2013 de autoria da
vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
existência de estudo voltado à ampliação da rede de galerias pluviais do Jardim Santa Luiza.
É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (faixa 150). REQUERIMENTO N. 538/2013 de autoria da vereadora CARLA
FURINI DE LUCENA, que solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de
estudo voltado à implantação de fábrica de blocos/tijolos ecológicos, objetivando destinar
materiais básicos de construção às famílias de baixo poder aquisitivo. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa
151). REQUERIMENTO N. 539/2013 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudo voltado à
implantação de projeto denominado "Onda Verde" nas avenidas Carlos Botelho, João Pessoa
e Ampélio Gazzetta (sincronização dos semáforos para conferir maior fluidez ao trânsito de
veículos). É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 152). REQUERIMENTO N. 540/2013 de autoria da
vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
existência de estudo voltado a aumentar o consumo de biodiesel e de etanol, combustíveis
renováveis, pela frota municipal. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 153). REQUERIMENTO N. 541/2013 de
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que solicita informações do Prefeito
Municipal sobre estudos voltados ao sistema de Mapeamento de Câncer no Município de
Nova Odessa. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 154). REQUERIMENTO N. 542/2013 de autoria do
vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, que solicita informações do Prefeito Municipal
sobre estudos voltados a mudança da cor das viaturas da Guarda Municipal de Nova
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Odessa, conforme especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 155). REQUERIMENTO N. 543/2013 de
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, que solicita informações do Chefe do
Poder Executivo sobre as medidas que serão adotadas com relação aos problemas
existentes na Rua Bento Toledo Rodovallo, no jardim Fadel. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa 156).
REQUERIMENTO N. 544/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, que
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a implantação de Programa de incentivo a
Cultura e aos artistas locais. É colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS
APRÍGIO discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa 157).
REQUERIMENTO N. 545/2013 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, para fins de
fiscalização, solicita informações do Prefeito Municipal sobre os vencimentos dos médicos
plantonistas do Hospital Municipal. A apreciação da proposição pelo Plenário ficou
prejudicada em face da ausência do autor na sessão (faixa 158). REQUERIMENTO N.
546/2013 de autoria do vereador VAGNER BARILON, que solicita informações do Prefeito
Municipal, sobre a existência de estudos voltados à implantação de uma pista de bicicross
em Nova Odessa. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON discursa. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 159). REQUERIMENTO N.
547/2013 de autoria do vereador VAGNER BARILON, que solicita informações ao Poder
Executivo, por meio de seu órgão competente sobre a adequação da sinalização de solo dos
bairros Santa Rita II e Jequitibás. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON
discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade ( faixa 160).
REQUERIMENTO N. 548/2013 de autoria do vereador VAGNER BARILON, que solicita
informações ao Poder Executivo acerca da viabilidade de construção de uma passagem
unidirecional sob os trilhos da ALL (América Latina Logística) no bairro Jardim São Jorge,
para aliviar o trânsito na rua Goiânia. É colocado em discussão, os vereadores VAGNER
BARILON, AVELINO XAVIER ALVES e CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO discursam. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 161). MOÇÃO N. 80/2013
de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, apelo à Diretoria de Cultura e Turismo para que
adote todas as medidas de segurança com relação à Encenação da Paixão de Cristo, pelas
razões que especifica. É colocada em discussão, o vereador JOSÉ PEREIRA solicita a retirada
da proposição. O pedido é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 162). O vereador
JOSÉ PEREIRA solicita que o Plenário seja consultado sobre a votação em bloco das moções.
O presidente informa que as moções de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER não
serão votadas, posto que o mesmo não se encontra presente a sessão. A votação em bloco
das moções, sem destaques, é autorizada pelo Plenário. Assim, as moções a seguir
especificadas são aprovadas em bloco: MOÇÃO N. 81/2013 de autoria do vereador AVELINO
XAVIER ALVES, congratulação com o Coral dos Meninos Cantores da Escola de Música
Jazeps Medins da Letônia - Boys Choir, pelas belíssimas apresentações realizadas em Nova
Odessa. MOÇÃO N. 82/2013 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA,
congratulação com o Prefeito Municipal e com a Secretaria de Saúde pelo mutirão de
catarata realizado no último dia 16 de março. MOÇÃO N. 85/2013 de autoria do vereador
AVELINO XAVIER ALVES, aplausos ao Prefeito Municipal e à primeira-dama e presidente do
Fundo Social de Solidariedade, pelo Centro Dia para atendimento a idosos. MOÇÃO N.
86/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, apelo ao Prefeito Municipal,
postulando a adoção das medidas necessárias voltadas à limpeza da área pública situada
na Rua das Aroeiras, em frente ao n. 61, no Jardim das Palmeiras. MOÇÃO N. 90/2013 de
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, congratulações com a Secretária de
Cultura, Sra. Regina Pocay, com o diretor Sr. Cícero Edno, com os organizadores, atores e
demais participantes da 16º Encenação da Paixão de Cristo de Nova Odessa. MOÇÃO N.
93/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, congratulações com o
Congresso Nacional, em razão da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
478/2010 - PEC das Domésticas. MOÇÃO N. 94/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES
TEIXEIRA, apelo ao Prefeito Municipal para que adote as medidas necessárias voltadas à
implantação de cobertura no ponto de ônibus situado na Avenida Ampélio Gazzetta,
cruzamento com a Avenida Brasil. MOÇÃO N. 95/2013 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA,
congratulações com o jornal "Todo Dia" e com o jornalista Pedro Garcia. MOÇÃO N. 96/2013
de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, apelo ao médico Marcos Menezes para que retome
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suas funções junto ao Hospital Municipal de Nova Odessa. MOÇÃO N. 101/2013 de autoria
do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, congratulações com a Sra. Regina Pocay e
Biblioteca Municipal pelas razões que especifica. MOÇÃO N. 105/2013 de autoria do
vereador VAGNER BARILON, congratulações ao Shopping CenterVale, localizado na cidade
de São José dos Campos, pela aplicação de multa moral aos condutores de veículos
automotores que estacionam seus automóveis em vagas destinadas as pessoas idosas e
com deficiência. MOÇÃO N. 111/2013 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA
FONSECA, aplausos a Sra. Rosa Maria Reis Sacilotto (Secretária Municipal de Saúde de Nova
Odessa) e toda sua equipes de trabalho pelas razões que especifica. MOÇÃO N. 114/2013 de
autoria do vereador VAGNER BARILON, congratulações com os atletas da APNEN
(Associação dos Portadores de Necessidades Especiais de Nova Odessa), pelas conquistas
obtidas no Circuito Caixa de Atletismo e Natação - Fase Regional 2013. MOÇÃO N. 115/2013
de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, congratulações com o Diretor de
Segurança de Trânsito, Sr. Franco Julio Felippe, pela implantação de lombadas nas
proximidades da EMEF Profª Salime Abdo e da EMEF Alvina Maria Adamson. MOÇÃO N.
116/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, congratulações com o Ministro
da Saúde, Alexandre Padilha, pela implantação de uma UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) em Nova Odessa. MOÇÃO N. 125/2013 de autoria do vereador CELSO GOMES
DOS REIS APRÍGIO, congratulações com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sra.
Andréa Souza, pela criação da Equipe Solidária. MOÇÃO N. 126/2013 de autoria do vereador
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, congratulações com o deputado estadual Cauê Macris,
em razão da aprovação da verba para aquisição de um aparelho pulmonar. MOÇÃO N.
128/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, apelo ao Prefeito Municipal
para que adote as medidas necessárias voltadas à implantação das melhorias que
especifica na Rua Ricardo Mendes, na Vila Letônia (poda de árvore, conserto da calçada e
limpeza da local). MOÇÃO N. 129/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA,
congratulações com o deputado estadual Carlos Neder pela apresentação de emenda ao
Orçamento do Estado, objetivando a reforma do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio
Carreon Garcia. MOÇÃO N. 130/2013 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA,
apelo ao Congresso Nacional para que aprove com a máxima urgência o Projeto de Lei n.
5500/2013, que dispõe sobre a destinação de recursos para a educação com a finalidade de
cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição, e dá
outras providências (royalties do petróleo). MOÇÃO N. 131/2013 de autoria do vereador
VAGNER BARILON, congratulações ao Ministro da Saúde, senhor Alexandre Padilha, pelo
investimento anunciado no último dia 07, de mais de R$ 200 milhões em ações e
programas voltados à pessoa com deficiência. MOÇÃO N. 138/2013 de autoria da vereadora
CARLA FURINI DE LUCENA, congratulações com as assistentes sociais da Prefeitura
Municipal, em razão do "Dia do Assistente Social", comemorado no último dia 15 de maio.
MOÇÃO N. 139/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS,
congratulações com o Chefe de Gabinete, Sr. Vanderlei Cocato, pelo belíssimo trabalho que
vem realizando em Nova Odessa. MOÇÃO N. 147/2013 de autoria do vereador CELSO
GOMES DOS REIS APRÍGIO, congratulações com o deputado federal Vanderlei Macris, pela
apresentação de emenda ao Orçamento da União, objetivando a Implantação, Instalação e
Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais. MOÇÃO N. 148/2013 de autoria do
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, aplausos a CCR Autoban, pelo patrocínio do
espetáculo, e a Secretária de Educação Srª Claudecir Brazilino Picolo, pela iniciativa em
trazer o espetáculo Buzum para Nova Odessa. MOÇÃO N. 149/2013 de autoria do vereador
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, aplausos a Sra. Regina Célia Leme Pocay Maximiano
(Diretora de Cultura e Turismo de Nova Odessa) e toda sua equipes de trabalho pelas
razões que especifica. MOÇÃO N. 153/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS, congratulação com a Prefeitura Municipal pelos eventos realizados em
comemoração aos 108 anos de Nova Odessa. MOÇÃO N. 154/2013 de autoria do vereador
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, apelo ao Prefeito Municipal para que faça a incorporação
do HTPC ao salário dos professores. MOÇÃO N. 158/2013 de autoria do vereador JOSÉ
PEREIRA, apelo ao Prefeito Municipal para que encaminhe a este Legislativo projeto de lei
normatizando as feiras itinerantes intermunicipais no Município, nos moldes da minuta
anexa. MOÇÃO N. 166/2013 de autoria do vereador VAGNER BARILON, aplausos com a
Senhora Andréa Souza, à Diretoria de Promoção Social e ao Fundo Social de Solidariedade
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em face dos resultados da Campanha do Agasalho, realizada em nosso município. MOÇÃO
N. 167/2013 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos ao Prefeito Municipal
por adotado as gestões necessárias voltadas ao fornecimento do serviço de TV por
assinatura aos moradores desta cidade. MOÇÃO N. 168/2013 de autoria do vereador
VAGNER BARILON, aplausos com a Secretaria de Educação e com a Diretoria de Programas
e Projetos Educacionais, pela iniciativa do Projeto voltado à formação da Orquestra de
Violeiros Mirins. MOÇÃO N. 172/2013 de autoria do vereador VAGNER BARILON, apelo ao
Prefeito Municipal para que encaminhe a este Legislativo projeto de lei adequando a Lei n.
1.258/1991 (que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e
do Adolescente) à legislação federal vigente. MOÇÃO N. 176/2013 de autoria do vereador
VAGNER BARILON, apelo ao Prefeito Municipal, para que adote as medidas necessárias
voltadas a atender ao pedido encaminhado através do Requerimento 101/2013 (sobre a
possibilidade de extração de um bambuzal situado no Ribeirão Quilombo). MOÇÃO N.
178/2013 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, congratulações aos membros da nova
diretoria do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG). MOÇÃO N. 184/2013 de autoria
do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, congratulações com o Diretor Presidente da
Coden - Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, Sr. Ricardo Ongaro, pela razão
que especifica. MOÇÃO N. 185/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS, congratulações ao Sr. Ângelo Roberto Réstio, Secretário de Esportes, e ao Sr.
Edison Teixeira, pelo belíssimo trabalho que vêm realizando em Nova Odessa. MOÇÃO N.
186/2013 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, congratulações com ao
responsável pelo Setor de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal, Sr. José Carlos
Belizário, pela disponibilização do serviço realizado no recapeamento da malha asfáltica na
região do Residencial Parque Klavin. MOÇÃO N. 196/2013 de autoria do vereador JOSÉ
PEREIRA, apelo ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Ministério Público para
que adotem as medidas necessárias voltadas ao restabelecimento da ordem vulnerada em
razão das irregularidades cometidas pelo ex-prefeito Manoel Samartin e pela Associação
Nova Educação e Cultura – ANEC (faixa 163). Após o intervalo regimental, a sessão é
reaberta e o presidente anuncia a ORDEM DO DIA – 01 – REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL –
PROJETO DE LEI N. 90/2013 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, QUE ALTERA DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NA LEI Nº 1.783, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2000 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É
colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON discursa. É colocado em votação,
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 164). 02 – PROJETO DE LEI N. 19/2013 DE
AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, QUE ALTERA DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº
2.190, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em
discussão, o vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA solicita vista da proposição. Por se
tratar do quinto pedido de vista, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa
165). 03 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 20/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, QUE
ALTERA DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 2084, DE 12 DE SETEMBRO DE 2005 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, o vereador JOSÉ PEREIRA solicita vista da
proposição. Por se tratar do quinto pedido de vista, o mesmo é submetido ao Plenário,
sendo aprovado (faixa 166). 04 – PROJETO DE LEI N. 41/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE
BICICLETAS NOS LOCAIS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em
discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 167). 05 – PROJETO DE LEI N. 52/2013 DE AUTORIA DO
VEREADOR CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO, A "SEMANA DA AÇÃO SOLIDÁRIA" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa
168). 06 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 57/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES
TEIXEIRA, QUE DISPÕE SOBRE O ESTABELECIMENTO DE, NO MÍNIMO, VINTE POR CENTO
(20%) DE COTAS RACIAIS PARA O INGRESSO DE NEGROS E NEGRAS NO SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL EM CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. É colocado em discussão, o vereador
ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita o adiamento da discussão por duas sessões. O pedido é
submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 169). 07 – PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N.
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58/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, QUE DISPÕE SOBRE A
PROIBIÇÃO DO USO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, DE PRODUTOS, MATERIAIS
OU ARTEFATOS QUE CONTENHAM QUAISQUER TIPOS DE AMIANTO OU ASBESTO OU OUTROS
MINERAIS QUE, PORVENTURA, O CONTENHAM ACIDENTALMENTE EM SUA COMPOSIÇÃO. É
colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita o adiamento da
discussão por duas sessões. O pedido é submetido ao Plenário, sendo reprovado. Os
vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, JOSÉ PEREIRA e VAGNER BARILON discursam. O
parecer é colocado em votação, sendo APROVADO por seis votos favoráveis (AVELINO
XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA,
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) e um contrário
(ANTONIO ALVES TEIXEIRA), ausente o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER (faixa 170). 08 –
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO
DO PROJETO DE LEI N. 67/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, QUE
DISPÕE SOBRE A EMISSÃO DE RUÍDOS SONOROS PROVENIENTES DE APARELHOS DE SOM
INSTALADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em
discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita o adiamento da discussão por duas
sessões. O pedido é submetido ao Plenário, sendo reprovado. O vereador ANTONIO ALVES
TEIXEIRA discursa. O vereador JOSÉ PEREIRA solicita vista da proposição, sendo atendido
por se tratar do primeiro pedido (faixa 171). 09 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.
06/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA, QUE REVOGA A LEI COMPLEMENTAR Nº
20, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2008, QUE RESTRINGE A APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS
OU PARCELAMENTOS DO SOLO URBANO, CONFORME DISPÕE O INCISO VII, DO ART. 151 DA
LEI ORGÂNICA. É colocado em discussão, o vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
solicita vista da proposição. Por se tratar do segundo pedido de vista, o mesmo é submetido
ao Plenário, sendo aprovado (faixa 172). 10 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N.
40/2013 DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES A SEREM
OBSERVADAS PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2014. É
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por
unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE
LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS
SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA), ausente o vereador
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER (faixa 173). Na sequência, os vereadores ANTONIO ALVES
TEIXEIRA (faixa 174), CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO (faixa 175), JOSÉ PEREIRA (faixa
176) e SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS (faixa 177) utilizam a Tribuna Livre para Explicação
Pessoal. Em seguida, o munícipe Sr. Carlos Eduardo Pinotti Junior utiliza a Tribuna Livre com
fulcro na Resolução n. 154, de 30 de junho de 2009 (faixa 178). Após, o presidente informa
que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 05 de agosto de 2013. Nada mais
havendo a tratar, declara encerrada a sessão (faixa 179). Para constar, lavrou-se a presente
ata.
------------------------------------ / ------------------------------------ /-----------------------------------1ª Secretária
Presidente
2º Secretário
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ORDEM DO DIA

PAUTA DE PROPOSIÇÕES
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA
SESSÃO ORDINÁRIA DE

05 DE AGOSTO DE 2013
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ORDEM DO DIA
PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013.
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO
01 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 11/2013 DE AUTORIA DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E ORÇAMENTO QUE APROVA AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL

DE NOVA ODESSA, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2011.
QUORUM DE VOTAÇÃO: Dois terços para rejeição - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal

Art. 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Nova Odessa,
referentes ao exercício de 2011, em consonância com o acórdão da Segunda Câmara do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais elementos contidos no processo CM187/2013 e TC-0994/026/11.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 05 de julho de 2013.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
AVELINO XAVIER ALVES

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

Nova Odessa, 02 de agosto de 2013.

Eliseu de Souza Ferreira
Diretor Geral
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FASE DELIBERATIVA

PAUTA DE
REQUERIMENTOS
SESSÃO ORDINÁRIA DE

05 DE AGOSTO DE 2013
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REQUERIMENTO N. 325/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
o
programa
denominado
“Práticas
Integrativas
Complementares”, desenvolvido no Município em parceria
com o Ministério da Saúde.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Em agosto de 2009, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n.
638/2009, através do qual foram postuladas informações do Prefeito Municipal sobre a
possibilidade da implantação das “Práticas Integrativas Complementares” no Município.
Em atendimento à referida proposição, o Secretário Municipal de Saúde na ocasião
informou que a Secretaria realizava algumas atividades no Centro de Reabilitação (Lian
Gong, Pilates e Auriculo Terapia) e na Unidade Básica de Saúde III (Lian Gong, Pa Tuan Chin,
Qi kung e produção e consumo do Suco Vivo, inclusive com canteiros das verduras e ervas
utilizadas no suco plantados e cuidados pelos próprios pacientes).
Informou, ainda, que essas práticas eram financiadas pelo FAEC (Fundo de Ações
Estratégicas) que deixou de existir em 2008 e passou a ser custeado pelo Teto Financeiro
do PAB (Programa de Atenção Básica) do Ministério da Saúde.
O assunto foi retomado em 2012 por meio do requerimento n. 221/2012, de autoria
do ex-vereador José Carlos Belizário. Em atendimento à referida proposição foi informado
que a Secretaria Municipal de Saúde oferecia em seus serviços “Práticas Integrativas
Complementares” da seguinte forma:
1. Na Unidade Básica de Saúde III, havia um grupo de pacientes que produzia e
consumia o “suco vivo”.
2. No CRAS havia aulas de Lian Gong.
3. No Centro de Promoção a Saúde e Reabilitação existiam quatro turmas de
Pilates, e havia estudo para mais um grupo somente com pacientes portadores de
problemas crônicos de coluna.
4. Na atenção básica (UBS I, II e IV) existiam grupos de DCNT’s (doenças crônicas
não transmissíveis) com educador físico e nutricionista. Este projeto seria ampliado para o
CRAS e UBS V.
5. Os trabalhos de aurículo terapia não estavam acontecendo por uma resolução
médica (ato médico). As informações foram prestadas em maio de 2012.
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 o programa em questão, especialmente no tocante aos
seguintes aspectos que envolvem a matéria:
a) Desde quando o programa está implantado na rede municipal de Saúde?
b) Qual o valor da verba destinada ao referido programa?
c) Considerando que os trabalhos de aurículo terapia não estavam acontecendo por
uma resolução médica (ato médico) e aguardava nova resolução, informar qual o
andamento que foi conferido à questão e se a prática será implantada em nosso município.
d) Nas práticas que estão implantadas, qual o número de pacientes atendidos em
cada uma?
e) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 22 de abril de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

********************************************************************
REQUERIMENTO N. 354/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de implantação de fraldários nas Unidades
Básicas de Saúde.
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 a existência de estudo voltado à
implantação de fraldários nas Unidades Básicas de Saúde.
A medida se faz necessária, pois recentemente uma mãe precisou utilizar a sala
do médico para realizar a troca da fralda do seu bebê em uma UBS.
Nova Odessa, 2 de maio de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 355/2013

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a possibilidade de implantação de uma
lombada na Rua Virgílio Bodini, na altura do n. 425,
no Residencial Triunfo.

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 a possibilidade de implantação de uma
lombada na Rua Virgílio Bodini, na altura do n. 425, no Residencial Triunfo, para tornar o
trânsito mais seguro no local.
Nova Odessa, 2 de maio de 2013.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

********************************************************************
REQUERIMENTO N. 356/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de implantação de um canil junto à
Guarda Municipal.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Tomamos conhecimento de que a Guarda Municipal de Santa Bárbara d'Oeste
implantou recentemente um canil para ampliar as ações de segurança ostensiva da
corporação, principalmente para combater o tráfico de drogas, crime que registrou
crescimento neste ano. Três cães doados à Guarda Municipal estão sendo adestrados e
devem começar a atuar nas ruas nos próximos meses.
Inicialmente, o canil contará com dois cães da raça pastor belga “malinois” e um
da raça pastor alemão “capa preta”. No último dia 26 de abril, os agentes participaram de
um treinamento com adestradores dos dois canis que doaram os animais à corporação na
sede da Secretaria de Segurança e Trânsito.
Tendo em vista a relevância desse projeto, acreditamos que medida semelhante
poderia ser adotada por este Município.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando se digne manifestar sobre a possibilidade de adoção de medida semelhante à
acima mencionada.
Nova Odessa, 30 de abril de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 373/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a existência de estudo voltado à implantação de área de
lazer no local atualmente utilizado pelos caminhões da
construtora que realiza as obras da Rodovia Arnaldo Júlio
Mauerberg.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Os bairros Santa Luiza e Nossa Senhora de Fátima não possuem um local adequado
para o lazer das crianças. Os moradores alegam que a única alternativa é levar seus filhos
para brincar no campo de areia ao lado do Ginásio do Jardim Santa Luiza, sendo que nem
sempre ele pode ser usado devido à prática de esportes no local.
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 estudo voltado à implantação de área de
lazer no local atualmente utilizado pelos caminhões da construtora que realiza as obras da
Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg.
Nova Odessa, 7 de maio de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

********************************************************************
REQUERIMENTO N. 374/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
existência de estudo voltado à implantação de guard rail na
Rua Francisco Leite de Camargo, no Jardim Santa Luiza,
pelas razões que especifica.

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 a existência de estudo voltado à
implantação de guard rail na Rua Francisco Leite de Camargo, no Jardim Santa Luiza.
A medida é necessária, pois segundo os moradores há muitos anos o local é usado
como rota de fuga para criminosos que cometem delitos no bairro e para motoristas que
utilizam indevidamente a passagem, oferecendo perigo para os motoristas que trafegam
pela Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg.
Nova Odessa, 7 de maio de 2013.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 375/2013

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a existência de estudo voltado à implantação de
alambrado no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Luiza,
situado na Rua Batista Boldrini, pelas razões que
especifica.
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 a existência de estudo voltado à
implantação de alambrado no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Luiza, situado na Rua
Batista Boldrini.
A medida se faz necessária, uma vez que o local tem se tornado perigoso pela
constante presença de usuários de drogas na parte de trás do ginásio, na divisa com a
creche.
Nova Odessa, 7 de maio de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

********************************************************************
REQUERIMENTO N. 376/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a existência de estudo voltado à implantação de faixa
para travessia de pedestres na Rua Sílvio de Paula, na
altura do n. 700, no Jardim Nossa Senhora de Fátima,
pelas razões que especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Tendo em vista o aumento do número de pedestres em razão da inauguração da
nova sede do Supermercado Davita, e considerando que o local é utilizado pelos alunos da
E. E. Silvânia Aparecida Santos que residem no Jardim São Jorge, REQUEIRO, aos nobres
pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de
ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a existência de estudo voltado à
implantação de faixa para travessia de pedestres na Rua Sílvio de Paula, na altura do n.
700, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.
Nova Odessa, 7 de maio de 2013.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 377/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a publicação dos atos oficiais.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Para acompanhamento deste Legislativo, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito
Municipal, postulando informações sobre os valores gastos nos meses de janeiro à abril de
2013, com a publicação dos atos oficiais no Jornal de Nova Odessa (favor discriminar os
gastos mensalmente).
Nova Odessa, 7 de maio de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

********************************************************************
REQUERIMENTO N. 378/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a locação de caminhões para realizar a coleta de lixo
domiciliar.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento ao requerimento n. 23/2013 de autoria do ilustre vereador
Sebastião Gomes dos Santos, o Prefeito Municipal informou que a Administração havia
iniciado processo licitatório para a locação temporária de três (3) caminhões, para que os
cinco (5) motoristas e dezessete (17) coletores pudessem desempenhar a atividade.
Todavia, em consulta ao site da Prefeitura Municipal não conseguimos localizar nenhuma
informação sobre o assunto.
Em face do exposto, para conhecimento e acompanhamento deste Legislativo,
REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre o assunto,
especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Foi deflagrado processo licitatório voltado à locação de caminhões conforme
acima exposto? Na afirmativa, informar o número do processo e o estágio em que o mesmo
se encontra. Na negativa, apresentar as devidas justificativas.
b) Enviar cópia do contrato e informações sobe os valores gastos até a presente
data com a referida locação.
Nova Odessa, 7 de maio de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 385/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a implantação de passeio público na Rua
Pedro Parras de Camargo (conclusão de calçada no
trecho que especifica).
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 a implantação de passeio público na Rua
Pedro Parras de Camargo, no Jardim Maria Helena.
A calçada utilizada pelos alunos da EMEFEI Professora Teresinha Antonia
Malaguetta Merenda está incompleta, circunstância que tem obrigado as crianças e seus
pais a andarem no leito carroçável da via, dividindo o espaço com os veículos.
Nova Odessa, 7 de maio de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

********************************************************************
REQUERIMENTO N. 386/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a existência de estudo para implantação de câmeras de
monitoramento na área central e nas ruas principais dos
bairros.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Esta Casa Legislativa sempre buscou caminhos para combater a violência e a
criminalidade que ameaçam a nossa comunidade. Uma das alternativas apresentadas para
conter esses males, se refere à implantação de câmeras de monitoramento em pontos
estratégicos da cidade.
A medida já foi adotada com grande sucesso por diversos municípios.
Recentemente, a população vem sendo aterrorizada por criminosos conhecidos
como “gangue da marcha ré”.
Na madrugada do dia 5 de maio, três lojas tiveram as portas danificadas. Suspeitase que os ataques tenham sido perpetrados pela referida gangue. No dia 1º de maio, crime
semelhante foi cometido contra a loja Magazine Luiza. Com estas três ocorrências, nossa
cidade registrou seis casos, em menos de quinze dias.
Em face do exposto, tendo em vista a relevância da matéria, REQUEIRO, aos nobres
pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de
ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a existência de estudo
implantação de câmeras de monitoramento na área central e nas ruas principais dos
bairros.
Nova Odessa, 07 de maio de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 405/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
o evento realizado pela Prefeitura Municipal para
comemorar o Dia das Mães.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Tomamos conhecimento de que a Prefeitura Municipal, através do Fundo Social de
Solidariedade, realizou um grandioso evento para comemorar o Dia das Mães.
A comemoração ocorreu no dia 11 de maio último, no Saguão da Prefeitura e contou
com a presença de trezentas pessoas.
Na oportunidade, as participantes foram agraciadas com serviços de maquiagem,
cabeleireiro, manicure e massagem. Além disso, todas as mães participantes receberam
lembrancinhas.
O evento foi amplamente elogiado pelos participantes.
Ante ao exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o envio de ofício ao Prefeito Municipal, postulando as seguintes
informações:
a) Este evento já foi realizado pela Prefeitura Municipal em outras oportunidades?
b) Quem idealizou este evento?
c) Há previsão de realização de outros eventos similares a este, em outras datas
comemorativas?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 20 de maio de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

********************************************************************
REQUERIMENTO N. 414/2013

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
estudos voltados à implantação da horta escolar no
município de Nova Odessa.

A horta é um excelente meio para potencializar o aprendizado do aluno e despertar
seu interesse para a alimentação saudável. O contato com a natureza é uma experiência
muito válida para crianças e adolescentes.
Ao montar uma horta na escola, professores de todas as áreas terão um laboratório
vivo, podendo trabalhar os mais variados temas. Os professores podem usar a
interdisciplinaridade e desenvolver um projeto sobre alimentação saudável com os alunos,
que terão a oportunidade de conhecer melhor os alimentos e experimentá-los na cozinha
ou na merenda escolar, o que os auxiliará na promoção da saúde. (Paula Louredo Graduada
em Biologia).
O Projeto “Educando com a Horta Escolar” é resultado de um acordo entre o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação (FAO) e prevê o desenvolvimento de pesquisas e projetos nas
áreas de agricultura e alimentação e a implantação de 60 hortas em escolas públicas.
(Portal programa Cidades Sustentáveis).
Dentre os vários benefícios citados acima estaremos contribuindo para difundir
hábitos saudáveis nas crianças e adolescentes, reduzindo a obesidade juvenil, incentivando
o ato de cultivar e o contato com a terra, além de desenvolver várias ações pedagógicas e
explorando a multiplicidade das formas de aprender.
Em face do exposto, tendo em vista a relevância de que se reveste a matéria,
REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne manifestar sobre a
existência de projeto no molde acima mencionado no município de Nova Odessa.
Nova Odessa, 22 de Maio de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO
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REQUERIMENTO N. 451/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
as obras para implantação de passarela metálica para
pedestres entre os bairros Residencial Klavin e Jardim das
Palmeiras – licitação 28/TP/2012.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Na legislatura passada foram apresentadas várias proposições solicitando a adoção
de medidas com relação à ponte que ligava os bairros Residencial Klavin e Jardim das
Palmeiras, devido ao estado de precariedade em que a mesma se encontrava. Todavia, a
manifestação da Prefeitura Municipal era sempre no sentido de que a referida ponte
transpassava curso d’água e se encontrava em área de preservação permanente, razão
pela qual qualquer obra de maior porte no local necessitava de autorização dos órgãos
ambientais (respostas oferecidas aos requerimentos n. 492/2011 e n. 219/2012).
De outra parte, em julho de 2012, foi deflagrado processo licitatório voltado à
execução de passarela metálica para pedestres no referido local (licitação 28/TP/2012),
sagrando-se vencedora do certame a empresa ECOPONTES Sistemas Estruturais
sustentáveis Ltda. – EPP, que apresentou proposta no valor de R$ 118.772,01 (cento e
dezoito mil, setecentos e setenta e dois reais e um centavo).
Em visita à referida obra, constatamos que no local há muito lixo e resíduos de
construção. O fato nos chamou a atenção, pois, conforme reiteradamente exposto pela
Prefeitura Municipal, trata-se de uma área de preservação permanente.
Em relação à vegetação, dispõe o § 1º do art. 7º da Lei n. 12.651/12 que:

§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação
Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a
promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta
Lei.

Há, ainda, algumas questões que aparentemente afrontam a Resolução CONAMA n.
369, de 28 de março de 2006. Assim, além do possível crime ambiental, existem outros
fatores relacionados à obra que necessitam ser esclarecidos, como a ausência de gabiões
para conter a erosão.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre o assunto, especialmente no tocante aos seguintes aspectos
que envolvem a questão:
a) Por que não foram feitos gabiões no local para conter a erosão?
b) A empresa é responsável pelo lixo e resíduos de construção existentes no local?
c) Considerando que o memorial descritivo prevê que “Todo o local da obra deverá

ser limpo e entregue livre de entulho ou resíduos. Obs. Todos os resíduos, entulho ou terra
ou quaisquer outros materiais resultantes dos trabalhos na obra deverão ser retirados ou
removidos pela empresa ganhadora da licitação.”, a empresa promoverá a retirada desse
material? Qual a data prevista para a remoção?
d) Enviar cópia dos laudos e das autorizações dos órgãos ambientais competentes
relacionados à área em questão (CETESB, Polícia Ambiental, Defesa Civil, etc.).
e) Quem é o engenheiro responsável pelos serviços que estão sendo realizados no
local? Enviar cópia da ART.
f) Existe uma placa que pode ser vista pelo Google Earth em 06/0610 comunicando
o replantio de 179 espécies no local, é evidente através das fotos que as novas árvores
foram arrancadas já no início das obras em 2013. Favor apresentar o plano de replantio
dessas.
g) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 3 de junho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

34
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866

www.camaranovaodessa.sp.gov.br

35
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866

www.camaranovaodessa.sp.gov.br

36
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866

www.camaranovaodessa.sp.gov.br

REQUERIMENTO N. 452/2013
Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo sobre
a implantação de postes e câmeras para sistema de
monitoramento do Município.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
A Prefeitura de Nova Odessa anunciou a instalação de dez câmeras de vigilância
eletrônica em trechos movimentados da cidade. Segundo o veiculado pela imprensa, a
implantação do sistema foi antecipada após a ocorrência de uma série de ataques a lojas
da região central ("gangue da marcha à ré").
Em que pese o esforço da atual Administração em tentar assumir a autoria da
questão, a matéria veiculada em 13 de novembro de 2012, intitulada “Prefeitura emite
ordem da implantação de postes e câmeras de monitoramento”, já anunciava que a
Prefeitura Municipal havia emitido a ordem de serviço para que a empresa vencedora do
certame licitatório iniciasse os trabalhos de mapeamento e localização dos pontos
contemplados. Depois disso, já seria iniciada a fase de instalação propriamente dita.
Ante ao exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, e após ouvido
o Plenário, seja expedido ofício ao Chefe do Executivo postulando informações as seguintes
informações:
a) Quando foi assinado o contrato com a empresa responsável pela implantação do
monitoramento no Município? Encaminhar cópia do mesmo.
b) Quando foi emitida a ordem de serviço?
c) Os recursos aplicados na compra dos equipamentos são próprios ou são
provenientes de convênio? Se foi proveniente de convênio, quando o mesmo foi firmado?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 03 de junho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

********************************************************************
REQUERIMENTO N. 453/2013
Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo sobre
a contratação de empresa com profissionais para a
realização de atividade física, orientação psicológica e
reeducação alimentar, proporcionando bem estar aos
participantes do Projeto Vida Ativa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Para conhecimento deste Legislativo, e no uso das atribuições que são conferidas
aos vereadores pelo art. 31 da Carta Maior, 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 com profissionais para
a realização de atividade física, orientação psicológica e reeducação alimentar,
proporcionando bem estar aos participantes do Projeto Vida Ativa, especialmente no
tocante aos seguintes aspectos:
a) Este trabalho já era realizado anteriormente? Na afirmativa, quem o realizava?
b) Em que local o trabalho será realizado?
c) Encaminhar cópia do edital 12/CV/2013.
d) Quais empresas foram convidadas para participar do certame?
e) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 03 de junho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 454/2013

Assunto: Solicita cópia do contrato firmado pela Prefeitura
Municipal para a contratação de empresa especializada
para realização de castração de cães e gatos.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Para conhecimento deste Legislativo, e no uso das atribuições que são conferidas
aos vereadores pelo art. 31 da Carta Maior, REQUEIRO aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do
Executivo, postulando cópia do contrato firmado pela Prefeitura Municipal para a
contratação de empresa especializada para realização de castração de cães e gatos.
Nova Odessa, 03 de junho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

********************************************************************
REQUERIMENTO N. 455/2013
Assunto: Solicita cópia do contrato firmado pela Prefeitura
Municipal para a poda de árvore e corte da vegetação
rasteira no corrente exercício.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Para conhecimento deste Legislativo, e no uso das atribuições que são conferidas
aos vereadores pelo art. 31 da Carta Maior, REQUEIRO aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do
Executivo, postulando cópia do contrato firmado pela Prefeitura Municipal para a poda de
árvore e corte da vegetação rasteira no corrente exercício.
Nova Odessa, 03 de junho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 456/2013
Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo sobre
a contratação de empresa para prestação de serviços
técnicos especializados para desenvolvimento de
atividades relacionadas à reabilitação e prevenção em
adultos com foco voltado para proporcionar o
envelhecimento saudável.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Para conhecimento deste Legislativo, e no uso das atribuições que são conferidas
aos vereadores pelo art. 31 da Carta Maior, 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 para prestação de
serviços técnicos especializados para desenvolvimento de atividades relacionadas à
reabilitação e prevenção em adultos com foco voltado para proporcionar o envelhecimento
saudável, especialmente no tocante aos seguintes aspectos:
a) Este trabalho já era realizado anteriormente? Na afirmativa, quem o realizava?
b) Em que local o trabalho será realizado?
c) Encaminhar cópia do edital 11/CV/2013.
d) Quais empresas foram convidadas para participar do certame?
e) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 03 de junho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

********************************************************************
REQUERIMENTO N. 460/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal
sobre a cobertura da Rodoviária.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
No último ano, a função da Rodoviária foi ampliada com a implantação de
vários serviços públicos no local. Consequentemente, houve um expressivo aumento das
pessoas que utilizam este próprio público.
Nesse sentido, tomamos conhecimento de que a cobertura da Rodoviária está
em situação precária, existindo diversas telhas danificadas.
Esse fato tem dificultado sobremaneira as atividades.
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 efetuar a substituição das telhas que
estão danificadas
Nova Odessa, 05 de junho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 465/2013
Assunto: Solicita informações do Secretário de
Desenvolvimento Econômico, sobre a possibilidade de
recrutar empresa particular que proceda ao
recolhimento de resíduos sólidos no Município.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
No uso das atribuições conferidas pela Constituição Federal aos vereadores,
REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao do Secretário de Desenvolvimento Econômico, sobre a
possibilidade de recrutar empresa particular que proceda ao recolhimento de resíduos
sólidos no Município.
Nova Odessa, 10 de junho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

********************************************************************
REQUERIMENTO N. 466/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
a doação de área à Comunidade Geriátrica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 4 de junho de 1990, a Prefeitura Municipal concedeu à Comunidade Geriátrica,
pelo prazo de 50 anos, o direito real de uso da área onde a mesma se encontra instalada
(Lei n. 1.190/90).
Não obstante o longo prazo da concessão, certo é que o imóvel continua pertencendo
ao Município. Este fato tem prejudicado à referida entidade, pois em alguns casos para a
obtenção de recursos financeiros de outras esferas governamentais se faz necessária a
prova de titularidade da área por parte da entidade, ou seja, ela deve ser a proprietária do
imóvel que abriga a sua sede.
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 doação da área em questão à Comunidade Geriátrica.
Nova Odessa, 10 de junho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 467/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a possibilidade de enviar a esta Casa Legislativa projeto
de lei voltado a permitir o uso, a título precário, de área
pública para a realização da Festa do Morango no
Município.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Diversas cidades da região realizam a tradicional Festa do Morango. O evento é
considerado um dos mais belos e bem organizados do Estado de São Paulo, congregando
espaços importantes para viabilizar a efetivação de agronegócios e difusão da cultura.
A festa foi criada no ano de 1994, com a finalidade de fomentar a produção de uma
das frutas mais desejadas pelo consumidor brasileiro.
Atualmente, além dos produtores da fruta que expõem e vendem seus produtos, o
evento também traz apresentações artísticas regionais.
A realização desse evento resultaria em inúmeros benefícios para Nova Odessa, tais
como: aumento de turistas, aquecendo o comércio local e a rede hoteleira; fortalecimento
da imagem do nosso município perante a região; valorização do trabalho do homem do
campo, entre outros.
Nesse sentido, fomos procurados por organizadores do evento que aventaram a
possibilidade de trazê-lo para o nosso Município. Para concretizá-lo seria imprescindível a
apresentação de um projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, autorizando a permissão
de uso, a título precário, de uma área pública do Município, nos moldes da Lei n. 2643 do
Município de São Vicente (documento anexo).
Ante ao exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal postulando se digne manifestar
sobre a possibilidade de envio de projeto de lei nos moldes da minuta anexa, e a
possibilidade de realização da sobredita festa no nosso Município.
Nova Odessa, 10 de junho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

********************************************************************
REQUERIMENTO N. 515/2013
Assunto: Solicita informações do Cartório Eleitoral de
Nova Odessa, sobre a transferência de títulos.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Cartório
Eleitoral, postulando informações sobre as transferências de títulos realizadas no período
compreendido entre janeiro à junho do presente exercício, informando-nos, outrossim, o
número de transferências realizadas mensalmente.
Nova Odessa, 26 de junho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 516/2013

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a mobília necessária ao funcionamento de uma unidade
escolar (creche).

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Para acompanhamento deste Legislativo, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito
Municipal, postulando informações sobre a mobília necessária ao funcionamento de uma
creche (cadeiras, mesas, armários, berços, etc.) especificando os itens necessários e o valor
aproximado de todos os móveis e equipamentos.
Nova Odessa, 26 de junho de 2013.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
***************************************************************************

REQUERIMENTO N. 518/2013
Assunto: Solicita informações do Senhor Prefeito Municipal
sobre a implantação das melhorias que especifica para
Polícia Militar (refeições e limpeza).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Atendendo à solicitação dos soldados da Polícia Militar local que trabalham no
período noturno, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário,
que aprovem o encaminhamento de ofício ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações
sobre a possibilidade de fornecimento de refeições aos nove funcionários que trabalham
neste turno, onde cumprem uma jornada de doze horas de trabalho.
Reivindica-se também a troca do atual faxineiro, por uma faxineira (sexo feminino),
que no caso por ser idoso e com problemas na coluna e devido as instalações da Polícia
Militar possuírem dois pavimentos, o mesmo encontra dificuldades para desempenhar sua
funções.
Nova Odessa, 27 de junho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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REQUERIMENTO N. 519/2013
Assunto: Convoca o Secretário de Administração, a
Secretária de Saúde, a Diretora Geral de Saúde, o Diretor
Técnico Hospitalar e o responsável pelo Setor de
Ambulâncias para prestar informações sobre assuntos
relacionados à área da Saúde.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Tendo em vista as inúmeras reclamações envolvendo o Hospital Municipal, no que
tange a falta de médicos, o atendimento precário e problemas com as ambulâncias,
REQUEREMOS aos nobres pares, na forma regimental e após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, solicitando se digne convocar
o Secretário de Administração, a Secretária de Saúde, a Diretora Geral de Saúde, o Diretor
Técnico Hospitalar e o responsável pelo Setor de Ambulâncias, para prestar informações
sobre os assuntos acima mencionados, relacionados à área da Saúde, no próximo dia 19 de
agosto, às 18h, nesta Casa de Leis.
Requeremos, outrossim, seja enviado ofício ao presidente do Sindicato dos Médicos
de Campinas e Região – Sindimed, convidando-o a participar do debate em questão.
Nova Odessa, 27 de junho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

ANTONIO ALVES TEIXEIRA

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

REQUERIMENTO N. 521/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
o envio de notificação ao proprietário do imóvel situado
na Rua Pedro Bassora (imóvel situado entre os dois
prédios desta Câmara Municipal).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Considerando que o imóvel situado entre os dois prédios que abrigam a Secretaria,
o Plenário e os Gabinetes desta Câmara Municipal está com mato alto, REQUEIRO aos
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre o envio de
notificação ao proprietário do referido imóvel, para que proceda à limpeza do local.
a) Os setores competentes da Prefeitura Municipal enviaram notificação ao
proprietário do imóvel em questão, determinando a limpeza do local?
b) Na afirmativa enviar cópia do referido documento.
c) Na negativa, quando a notificação será enviada?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 27 de junho de 2013.

ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 522/2013
Assunto: Solicitam informações do Prefeito Municipal, para
fins de fiscalização, sobre o contrato firmado com a empresa
Estre Ambiental (destinação do lixo domiciliar).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Tendo em vista as disposições contidas no art. 31 da Constituição Federal,
REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem
o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre o valor
pago mensalmente à empresa Estre Ambiental, para a destinação do lixo domiciliar da
nossa cidade.
Requeremos, por último, seja enviada a esta Câmara Municipal cópia do contrato
firmado com a referida empresa, bem como dos termos de aditamento existentes.
Nova Odessa, 26 de junho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

ANTONIO ALVES TEIXEIRA

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

REQUERIMENTO N. 525/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de intensificar as ações da Guarda
Municipal e de implantação de uma lombada na Rua João
Teixeira de Camargo, na altura do n. 119, no Jardim Éden.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação da munícipe Ana Paula Vieira, 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 intensificar as
ações da Guarda Municipal na Rua João Teixeira de Camargo, uma vez que a atividade de
vândalos e de usuários de drogas no local é corriqueira, perturbando o sossego da
população.
Requeiro, outrossim, informações sobre a possibilidade de implantação de uma
lombada na referida via pública, na altura do n. 119, visando conferir maior segurança à
comunidade.
Nova Odessa, 1º de julho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

44
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866

www.camaranovaodessa.sp.gov.br

REQUERIMENTO N. 545/2013

Assunto: Para fins de fiscalização, solicita informações do
Prefeito Municipal sobre os vencimentos dos médicos
plantonistas do Hospital Municipal.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Para acompanhamento desta Casa Legislativa acerca das medidas adotadas pela
Administração Municipal na área da Saúde, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito
Municipal, postulando informações sobre, sobre os vencimentos dos médicos plantonistas
do Hospital Municipal, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a
questão:
a) Em um único plantão de 12 horas, quanto se paga de:
1. Insalubridade;
2. Adicional Noturno;
3. Assiduidade;
4. Bônus.
Nova Odessa, 3 de julho de 2013.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

45
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866

www.camaranovaodessa.sp.gov.br

REQUERIMENTO N. 549/2013
Assunto: Solicita informações da ALL – América Latina
Logística e do Poder Executivo sobre a adoção de
medidas urgentes para manutenção do viaduto ferroviário
Nadyr Serra, pelas razões que específica.
Senhor Presidente:
Senhores Vereadores:
Tendo em vista um grave acidente ferroviário já ocorrido em nossa cidade, fiz uma
vistoria nas pontes e viadutos da linha férrea e constatei uma grave situação: os pilares do
viaduto ferroviário Nadyr Serra, na Vila Azenha, estão com infiltrações de grandes
proporções, a travessa de sustentação dos trilhos está trincada aparecendo a ferragem e a
calçada está cedendo, isso poderá se transformar em tragédia se providências não forem
tomadas urgentemente.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício à direção da ALL – América
Latina Logística e ao poder Executivo, solicitando informações sobre as medidas que serão
adotados com relação ao assunto.
Nova Odessa, 07 de julho de 2013.
AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 550/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a existência de um canal de comunicação dos hospitais,
centros de saúde, ambulatórios e similares com o
Conselho Tutelar sobre casos suspeitos ou confirmados de
abuso de álcool ou drogas.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Hoje a dependência química assola as famílias e muitas vezes o uso e abuso de
álcool ou drogas começa na infância. Muitas vezes por influência das pessoas que são mais
próximas destas crianças ou adolescentes, criando assim um grave problema social.
É nosso dever zelar pela integridade dessas crianças e adolescentes propondo
políticas públicas que possam atenuar os malefícios do vício.
Sabemos que esta iniciativa tem que estar atrelada a outros programas sociais do
município, pois somente assim poderemos tratar esta questão tão relevante de maneira
adequada.
Em face do exposto, tendo em vista a relevância de que se reveste a matéria,
REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne manifestar sobre a
existência de um canal de comunicação dos hospitais, postos médicos com o Conselho
Tutelar do nosso município.
Nova Odessa, 12 de Julho de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO
***************************************************************************

REQUERIMENTO N. 551/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
os serviços prestados pela empresa Silvana Maistrelo ME
à Prefeitura Municipal de Nova Odessa, no exercício de
2013.
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 os serviços prestados pela empresa
Silvana Maistrelo ME, inscrita no CNPJ sob n. 11610196/0001-52, à Prefeitura Municipal de
Nova Odessa, no exercício de 2013, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que
envolvem a questão:
a) Quantos serviços foram contratados até a presente data com a referida
empresa?
b) Qual o valor pago por cada serviço?
c) Enviar cópia dos contratos firmados com a empresa Silvana Maistrelo ME e das
notas fiscais emitidas até a presente data.
Nova Odessa, 10 de julho de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 552/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a existência de distribuição de máscaras descartáveis
para pessoas com quadro de tosse e espirros que
procuram as UBS ou o Hospital no município de Nova
Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Sabemos que no outono e inverno os quadros de gripe e resfriados são mais
comuns e com isso aumenta o número de pessoas que procuram as UBS e o pronto socorro
do Hospital, com isso os aumentos de contágio por várias doenças respiratórias são mais
freqüentes.
As máscaras descartáveis não protegem 100% os pacientes, mas por algum tempo
inibem a contaminação, quando se pretende maior eficiência na filtração de contaminantes
presentes no ar.
Portanto desejo saber se existe a distribuição de máscaras descartáveis para os
pacientes que apresentam quadro de tosse ou espirros que procuraram as UBS ou o pronto
socorro.
Em face do exposto, tendo em vista a relevância de que se reveste a matéria,
REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne manifestar sobre a
existência de projeto no molde acima mencionado no município de Nova Odessa.
Nova Odessa, 16 de Julho de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO
***************************************************************************

REQUERIMENTO N. 553/2013
Assunto: Solicita informações do Poder Executivo e a
Diretoria de Habitação, junto a CDHU, sobre o projeto
para implantação de aquecedores solares nos 600
apartamentos a serem construídos no município,
conforme específica.
Senhor Presidente:
Senhores Vereadores:
Com o objetivo de reduzir as despesas com energia elétrica e contribuir com a
sustentabilidade ambiental, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU), tem um projeto para instalação gratuita de aquecedores solares nos novos
conjuntos habitacionais, varias cidades já foram contempladas, Eles já são instalados em
casas que estão sendo construídas em diversos municípios do Estado. Desde 2007, a CDHU
incluiu o item nos projetos de moradias de interesse social com o objetivo de reduzir as
despesas dos mutuários com a conta de luz, economizar energia, principalmente nos
horários de pico, e contribuir com a sustentabilidade ambiental.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo e a
Diretoria de Habitação, solicitando informações junto a CDHU, sobre a possibilidade da
implantação desse projeto no novo conjunto habitacional de 600 apartamentos que será
construído em nossa cidade.
Nova Odessa, 16 de julho de 2013.
AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 554/2013
Assunto: Solicita informações do Poder Executivo, sobre a
possibilidade de estudos para a implantação de um
Bolsão de estacionamento paralelo a linha férrea, no
terreno de propriedade da ALL – América Latina Logística,
que esta sem uso, pelas razões que específica.
Senhor Presidente:
Senhores Vereadores:
Tendo em vista a falta de vagas para estacionar no centro da cidade, vi a
necessidade de medidas urgentes quanto a esse problema,que tanto transtorna os
motoristas e clientes que utilizam essa área. Analisando toda a área central, verifiquei que
existe um grande terreno paralelo a linha férrea no final da Av. João Pessoa, na rua sem
saída, de propriedade da ALL (America Latina Logística) que esta sem uso, podendo ser
utilizado para um bolsão de estacionamento, onde caberiam cerca de 1000 carros, assim
sanando a falta de vagas no centro, favorecendo o comercio local.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, para que
entre em contato com a direção da ALL – América Latina Logíistica, solicitando informações
sobre medidas que poderão ser adotados com relação ao assunto.
Nova Odessa, 16 de julho de 2013.
AVELINO XAVIER ALVES
***************************************************************************

REQUERIMENTO N. 555/2013
Assunto: Solicita informação do Poder Executivo sobre a
implantação da malha asfáltica, próximo do nº. 264, na
Rua Abraão Delega, na Vila Azenha.
Senhor Presidente:
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que questionarão a necessidade
de implantação de malha asfáltica na Rua Abraão Delega, próximo da Têxtil Guerreiro,
também o recapeamento em toda a sua extensão, uma vez que a Coden realizou vários
serviços no local, mas não fez o recapeamento necessário.
Relatam os mesmos que tais benfeitorias se fazem necessárias, devido à poeira e
ao mato alto existentes no local. Ademais, a Prefeitura não dispõe de garis para fazer a
limpeza e quando chove faz muito barro.
Em face do exposto, em atenção à solicitação dos munícipes, REQUEIRO aos
nobres, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de
ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a implantação da malha asfáltica
no ponto que especifica e o recapeamento da via em questão.
Nova Odessa, 12 de julho de 2013.

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 556/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de implantação de uma Academia da
Melhor Idade na Rua José Penachione, no Parque Fabrício.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação dos moradores do Parque Fabrício e região,
REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a
possibilidade de implantação de uma Academia da Melhor Idade no sobredito bairro.
O local poderá ser utilizado por munícipes residentes nos bairros vizinhos, como o
Residencial Matilde Berzin e o Jardim Planalto, onde há várias pessoas nesta faixa de idade.
Nova Odessa, 12 de julho de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
***************************************************************************

REQUERIMENTO N. 557/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a implantação de melhorias na passarela que une os
bairros Residencial 23 de Maio e São Manoel.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes, que informaram a necessidade
de estudo voltado à implantação de melhorias na passarela que une os bairros Residencial
23 de Maio e São Manoel:
A) colocar corrimão;
B ) implantação de calçadas dos dois lados da ponte;
C ) plantio de grama nas laterais;
D ) pintura da passarela que já está começando a ficar enferrujada;
Os munícipes usam esta passarela para ir a mercados, farmácia, escola, posto de
saúde, posto da Segam.
Em face do exposto, em atenção à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a
implantação das melhorias acima especificadas na passarela em questão.
Nova Odessa, 12 de julho de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 558/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
as medidas que serão adotadas para evitar alagamento
na Rua dos Jequitibás, no Jardim Alvorada, próximo do
Pida Lanches.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por moradores e foi questionado sobre uma
boca de lobo que se encontra entupida na Rua dos Jequitibás, no Jardim Alvorada, próximo
da lanchonete Pida Lanches, que está prejudicando a população com alagamento.
O fato é rotineiro nos dias de forte chuva, as águas invadem as casas dos
munícipes levando todos os tipos de sujeira e bichos, oferecendo um grande risco de
doenças às famílias.
As bocas de lobos são muito rasas e o cano é muito pequeno não vencendo a água
da chuva, provocando enchentes no local. Entendemos serem necessárias medidas
voltadas à substituição dos canos e ao aprofundamento das bocas de lobos (que são 2 no
local, como mostra as fotografias).
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre as medidas que serão adotadas para evitar alagamentos no
ponto acima especificado.
Nova Odessa, 12 de julho de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
***************************************************************************

REQUERIMENTO N. 559/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a existência de cartaz com informações sobre
procedimentos a serem adotados em caso de óbitos de
pacientes em Hospital e clínicas no município de Nova
Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Desejo saber se existe a afixação, visível ao público, de cartaz nas portarias de
hospitais, clínicas, bem como de outros órgãos responsáveis por tais serviços, com
informações sobre procedimentos a serem adotados por familiares ou responsáveis em
caso de óbito de paciente.
Nestes cartazes é fundamental constar informações detalhadas sobre a liberação
do corpo, o serviço gratuito disponível para o sepultamento, o translado do corpo, o
recebimento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Via Terrestre (DPVAT) e órgãos responsáveis.
No momento de perda de um ente querido os familiares ou amigos ficam abalados
emocionalmente e na maioria das vezes não sabem como agir nestas situações e um
momento como este requer que a pessoa tenha todas as informações possíveis para que
tudo corra bem e que ela saiba quais são os seus direitos, sem precisar recorrer a pessoas
estranhas que possam usar de má fé no momento de dor.
Em face do exposto, tendo em vista a relevância de que se reveste a matéria,
REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne manifestar sobre a
existência de projeto no molde acima mencionado no município de Nova Odessa.
Nova Odessa, 16 de Julho de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO
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REQUERIMENTO N. 560/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
estudos voltados a inserção de um alerta sobre coleta de
lixo nas contas de água.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Sabemos que para uma coleta segura do lixo é necessário que os moradores
separem o lixo corretamente, evitando com isso que vidros quebrados e outros materiais
cortantes não ocasionem acidentes de trabalho aos coletores.
Na última segunda-feira dia 15/7/2013 ocorreu um acidente de trabalho com um
coletor de lixo num bairro de nossa cidade, conforme notícia veiculada pelo próprio coletor
nas redes sociais. No momento da coleta de lixo uma das sacolas deixada pelo morador
continha um caco de vidro que veio a cortar o dedo do servidor, ocasionando com isso um
corte e 04 pontos na mão.
Como sugestão podemos inserir a seguinte frase nas contas de água enviadas às
residências: “Preserve a integridade física dos coletores, separe materiais cortantes e
pontiagudos”.
Em face do exposto, e atendendo ao clamor destes coletores, REQUEIRO aos
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando informações sobre a
possibilidade de implantação de um frase na conta de água evitando possíveis acidentes
com os coletores de nossa cidade.
Nova Odessa, 18 de Julho de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
***************************************************************************

REQUERIMENTO Nº 561/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
estudos voltados a implantação nas capas e contracapas
do carnê de IPTU sobre isenção de impostos no Município
de Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Visando esclarecer toda a população sobre o pagamento e isenção de impostos,
sugerimos a possibilidade de estabelecer que nas capas e contracapas dos carnês de
imposto predial e territorial urbano, sejam impressos requisitos para isenção de impostos e
também os tipos de estabelecimentos que serão isentos.
Desta forma acreditamos estar colaborando com a população e antecipando as
dúvidas que acontecem anualmente com o pagamento deste tributo. Além disso,
estaremos demonstrando para os munícipes transparência nas informações.
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 implantação da
informação de isenção de IPTU nas capas e contracapas dos carnês.
Nova Odessa, 22 de Julho de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO
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REQUERIMENTO Nº 562/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
estudos voltados ao abastecimento das bibliotecas com
livros acessíveis as pessoas com deficiência visual ou
cegas no Município de Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Hoje a inclusão faz parte de qualquer segmento da sociedade e o nosso papel
como representantes da população é buscar alternativas para permitir, sempre que
possível, o acesso das pessoas com deficiência na sociedade como um todo.
A leitura é algo crucial para a aprendizagem do ser humano, pois é através dela
que podemos enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o raciocínio e a
interpretação. Muitas pessoas dizem não ter paciência para ler um livro, no entanto isso
acontece por falta de hábito, pois se a leitura fosse um hábito as pessoas saberiam apreciar
uma boa obra literária, por exemplo.
Muitas coisas que aprendemos na escola são esquecidas com o tempo, pois não as
praticamos. Através da leitura rotineira, tais conhecimentos se fixariam de forma a não
serem esquecidos posteriormente. Dúvidas que temos ao escrever poderiam ser sanadas
pelo hábito de ler, e talvez nem as teríamos, pois a leitura torna nosso conhecimento mais
amplo e diversificado (portal Brasil escola).
Diante da situação apresentada sugerimos a possibilidade de estabelecer que toda
aquisição de livros para as bibliotecas municipais, 3% seja acessíveis às pessoas com
deficiência visual ou cegas.
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando se digne prestar informações sobre a possibilidade de aquisição de livros
acessíveis às pessoa com deficiência visual ou cegas.
Nova Odessa, 22 de Julho de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO
***************************************************************************

REQUERIMENTO N. 563/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a possibilidade de manutenção da calçada da Avenida Dr.
Eddy de Freitas Criciúma, conforme especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Estive na Avenida Dr. Eddy de Freitas Criciúma, esquina com a Rua 13 de Maio, no
Jardim Bela Vista, e pude constatar a grande irregularidade na calçada, conforme
reclamação apresentada por diversos munícipes.
A calçada está danificada, tornando impossível o tráfego de pessoas em quase
toda a sua extensão. Há degraus no referido passeio de quase 50 cm de altura.
Neste local já aconteceram vários acidentes com carros, quem vem no sentido
bairro centro, pela Rua 13 de Maio, não consegue visualizar o degrau.
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 estudo voltado a reforma da referida
calçada.
Nova Odessa, 24 de junho de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 564/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre o
estudo voltado à sinalização no solo na Rua Celeste
Ceresar Paulão, cruzamento com a Rua Maximiliano
Dalmedico, no Jardim Santa Luiza II, próximo do nº 101 e
da entidade Apadano.

Senhor Presidente:
Senhores Vereadores:

O vereador subscritor foi procurado por munícipes que relataram a necessidade da
sinalização de solo na Rua Celeste Cerezer Paulão, cruzamento com a Rua Maximiliano
Dalmedico, no Jardim Santa Luiza II, próximo da Apadano.
Esta medida se faz necessária para coibir o trânsito neste local que tem fluxo
intenso de veículos principalmente nos horários de pico e um redutor de velocidade.
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 sinalização no solo na
referida via.
Nova Odessa, 15 de julho de 2013.

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 565/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a existência de estudo voltado à manutenção e limpeza
ao redor do campo de grama situado na Rua Brasília, no
Jardim São Jorge.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que constataram a real
necessidade de limpeza e manutenção no campo do Jardim São Jorge, na Rua Brasília,
postulando as seguintes medidas:
- limpeza ao redor do campo que se encontra com mato muito alto, quase não dá para
a população assistir aos jogos;
- retirada de entulho e lixo ao redor do campo;
- fazer a limpeza nas calçadas, pois faltam garis para realizar o trabalho;
- colocar placa de “proibido jogar lixo e entulho”;
- colocar várias lixeiras no local;
- fazer uma arquibancada para que os munícipes tenham conforto quando forem
assistir aos jogos;
- conserto de alambrados que estão quebrados;
- a retirada dos contêineres que estão colocados na rua e atrapalham o trânsito.
- verificar a real obrigação do caseiro, porque o local está totalmente abandonado
como mostram as fotografias.
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 estudo voltado à manutenção e limpeza do campo do
Jardim São Jorge, para garantir mais lazer a população.
Nova Odessa, 18 de julho de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
Fotos tiradas dia 17/07/2013
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REQUERIMENTO N. 566/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a
implantação de melhorias na Rua Reinaldo de Alencar
Maluf, próximo do nº 183, no Jardim Santa Rita II.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que relataram a necessidade de
implantação de melhorias na Rua Reinaldo de Alencar Maluf, próximo do nº 183, no Jardim
Santa Rita II.
Neste local há muitos comércios, uma grande aglomeração de pessoas e muito fluxo
de veículos em alta velocidade (carros, ônibus e motocicleta), razão pela qual já
aconteceram vários acidentes neste local. Assim, os munícipes postulam a adoção das
seguintes medidas:
- faixa para travessia de pedestres;
- redutor de velocidade;
- outras sinalizações pertinentes;
- lombada; e,
- pintura na rampa para deficientes.
Ressalte-se que a implantação de faixa de pedestres é imprescindível para garantir
segurança na travessia utilizada pela 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
informações sobre a possibilidade de implantação das melhorias supracitadas.
Nova Odessa, 15 de julho de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
***************************************************************************

REQUERIMENTO N. 567/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Poder Executivo
sobre a limpeza de todas as galerias (boca de lobo) do
bairro Parque Residencial Klavin.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por munícipes do Residencial Klavin e constatou a
necessidade de manutenção em todas as galerias (boca de lobo) que se encontram
entupidas e com as tampas quebradas, oferecendo risco de acidentes à população, além de
possíveis alagamentos.
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 limpeza das bocas de lobo das referidas galerias.
Nova Odessa, 17 de julho de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 568 /2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
a possibilidade de construção de passeio público,
fechamento, implantação de Academia da Melhor Idade e
playground no Bosque do Futuro do Jardim Maria Helena.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor foi procurado por moradores do Jardim Maria Helena, que
observaram a real necessidade das melhorias abaixo especificadas no Bosque do Futuro:
- construção de passeio público, interna e externamente;
- colocação de bancos;
- iluminação;
- implantação de uma Academia da Melhor Idade;
- playground;
- colocar um zelador;
- manter o local limpo;
- pista para caminhada e corrida;
- cercar com alambrados;
- colocação de placa com a advertência “proibido jogar entulho”.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando
informações sobre a possibilidade de implantação das benfeitorias em questão no referido
espaço público.
Nova Odessa, 11 de julho de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
***************************************************************************

REQUERIMENTO N. 569/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a implantação de ACADEMIA DA MELHOR IDADE na
Comunidade Santo Antonio, no Guarapari.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
A referida comunidade é formada por uma grande população na faixa etária chamada
de “melhor idade”, com isso demanda uma atenção especial voltada para estas pessoas.
Sabemos os benefícios que uma academia deste tipo traz as pessoas nesta faixa
etária, pois são aparelhos próprios para exercitar-se sem necessidade de auxilio de
terceiros, preservando a integridade física dos usuários e uma qualidade de vida melhor.
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 instalação de uma ACADEMIA DA MELHOR IDADE
na Comunidade Santo Antonio, no Guarapari.
Nova Odessa, 22 de julho de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 570/2013

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a destinação de área para shows, eventos e festas
populares.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Tendo em vista a importância do lazer e da cultura para a população, e considerando
que Nova Odessa não possui espaço público adequado para a realização de eventos, como
shows e festas populares, 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 voltado à destinação de área específica para a
realização de shows, eventos e festas populares.

Nova Odessa, 22 de julho de 2013.

CARLA FURINI DE LUCENA
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REQUERIMENTO N. 571/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a realização de ginástica laboral com os servidores
municipais.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O trabalho contínuo em uma mesma atividade pode causar alguns problemas à
saúde de qualquer trabalhador. Nesse contexto, a ginástica laboral tem o objetivo de
manter a saúde dos funcionários de determinado local de trabalho através de exercícios
físicos direcionados para aquela atividade profissional e feitos durante o expediente. Esta
atividade deve ser acompanhada e orientada por um profissional da saúde física (um
educador físico), para que obtenham-se os resultados esperados.
Além de diminuir a carga de estresse por interromper o trabalho, a ginástica laboral
ainda evita o sedentarismo. Esta prática pode melhorar muito o desempenho de um
funcionário, além de evitar lesões por esforço repetitivo (LER) e outras doenças provocadas
pelo trabalho contínuo e a falta de exercícios físicos. Por conta destes benefícios, ela ajuda
a diminuir o afastamento dos funcionários da empresa.
A ginástica laboral é composta por exercícios físicos, alongamentos, relaxamento
muscular e flexibilidade das articulações, e é uma prática coletiva, promovendo a
descontração e interação entre os colegas de trabalho. Além disso, ela age
psicologicamente, ajudando a aumentar o poder de concentração e motivando-os em sua
autoestima.
A princípio denominada “ginástica de pausa para operários”, surgiu em 1925, na
Polônia. Depois foi sendo difundida em outros países como a Holanda, a Rússia, a Bulgária,
a Alemanha, etc. Em 1928 chegou ao Japão, sendo aplicada nos trabalhadores do Correio, e
após a Segunda Guerra Mundial, espalhou-se por todo o país. Como resultados, observou-se
a diminuição dos acidentes de trabalho, o aumento da produtividade e a melhoria das
condições dos trabalhadores. Hoje, mais de 1/3 dos trabalhadores japoneses a praticam
diariamente.
Apresentamos abaixo os principais benefícios da ginástica laboral:
 Promove o combate e prevenção das doenças profissionais;
 Promove o combate e prevenção do sedentarismo, estresse, depressão, ansiedade,
etc;
 Melhora da flexibilidade, força, coordenação, ritmo, agilidade e a resistência,
promovendo uma maior mobilidade e melhor postura;
 Promove a sensação de disposição e bem estar para a jornada de trabalho;
 Reduz a sensação de fadiga no final da jornada;
 Melhora da autoestima e da autoimagem;
 Combate as tensões emocionais;
 Melhora da atenção e concentração as atividades desempenhadas;
 Favorece o relacionamento social e trabalho em equipe;
 Melhoria das relações interpessoais;
 Reduz os gastos com afastamento e substituição de pessoal;
 Diminui afastamentos médicos, acidente e lesões;
 Melhora da imagem da instituição junto aos empregados e a sociedade; (fonte:
http://www.infoescola.com/educacao-fisica/ginastica-laboral/)
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 manifestar sobre a possibilidade de disponibilização de ginástica laboral aos
servidores municipais.
Nova Odessa, 22 de julho de 2013.
CARLA FURINI DE LUCENA
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REQUERIMENTO N. 572/2013

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
a adesão do Município de Nova Odessa ao programa
“Mais Médicos” do Ministério da Saúde.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O Programa Mais Médicos faz parte de um projeto do Ministério da Saúde que tem por
finalidade melhorar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, mediante
investimento em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar mais
médicos para regiões onde há escassez ou não existem profissionais. Nesse sentido, o
Governo Federal convocará médicos para atuar na atenção básica de periferias de grandes
cidades e municípios do interior do país.
As vagas serão oferecidas prioritariamente a médicos brasileiros, interessados em
atuar nas regiões onde faltam profissionais. No caso do não preenchimento de todas as
vagas, o Brasil aceitará candidaturas de estrangeiros, com a intenção de resolver esse
problema, que é emergencial para o país.
Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, hoje, o Brasil possui 1,8 médicos
por mil habitantes. Esse índice é menor do que em outros países, como a Argentina (3,2),
Uruguai (3,7), Portugal (3,9) e Espanha (4). Além da carência dos profissionais, o Brasil
sofre com uma distribuição desigual de médicos nas regiões - 22 estados possuem número
de médicos abaixo da média nacional.
Por outro lado, o Ministério investirá R$ 15 bilhões até 2014 em infraestrutura dos
hospitais e unidades de saúde. Desses, R$ 2,8 bilhões foram destinados a obras em 16 mil
Unidades Básicas de Saúde e para a compra de equipamentos para 5 mil unidades; R$ 3,2
bilhões para obras em 818 hospitais e aquisição de equipamentos para 2,5 mil hospitais;
além de R$ 1,4 bilhão para obras em 877 Unidades de Pronto Atendimento.
Além disso, estão previstos ainda investimentos pelos ministérios da Saúde e da
Educação. Os recursos novos compreendem R$ 5,5 bilhões para construção de 6 mil UBS e
reforma e ampliação de 11,8 mil unidades e para a construção de 225 UPAs e R$ 2 bilhões
em 14 hospitais universitários (fonte: http://portalsaude.saude.gov.br; consulta em 25 jul.
2013).
Registre-se, por último, que Nova Odessa integra a lista das áreas prioritárias a serem
atendidas pelo referido programa.
Em face do exposto, considerando que o prazo de inscrição no sobredito programa
encerrou-se nesta data, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando
informações sobre a adesão do Município de Nova Odessa ao programa “Mais Médicos”,
especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Houve adesão do Município ao projeto em questão?
b) Na negativa, favor apresentar as devidas justificativas que motivaram a decisão de
não participar deste programa?
c) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 25 de julho de 2013.
AVELINO XAVIER ALVES
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REQUERIMENTO N. 573/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a realização do teste da linguinha no Hospital Municipal
de Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
A língua presa é uma das maiores causas de desmame precoce inicialmente, e
futuramente, é uma das maiores causas de problemas de fala. “É aquele bebê que cansa
para mamar, é um bebê que mama de hora em hora porque ele tem fome, porque ele não
consegue se saciar numa mamada só, apresenta estalinhos de língua para sugar o peito da
mãe e o bico vai escapando da boca do bebê”, explica a fonoaudióloga Roberta Matinelli.
Criadora do teste da linguinha, Roberta afirma que a técnica não causa dor alguma ao
bebê. Primeiro, a profissional examina com os dedos o movimento da língua e a posição do
frênulo, pele que fica sob o órgão. Em seguida, observa e grava a amamentação da criança,
para depois analisar os detalhes.
Ela diz que ao ser identificada alguma alteração no frênulo da língua a criança tem de
passar por uma cirurgia para corrigir o problema. A intervenção chama-se frenectomia, ou
simplesmente pique, que consiste em um corte pequeno nesse pedaço de pele. O
procedimento completo dura cerca de dez minutos e a criança não precisa ficar internada.
Já tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que obrigará as maternidades a
realizarem este teste, desta forma Nova Odessa poderá sair na frente assim como fez a
cidade de Brotas.
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 existência do referido teste no Hospital Municipal de
Nova Odessa.
Nova Odessa, 26 de Julho de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO
***************************************************************************

REQUERIMENTO N.574/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
estudos voltados a implantação de um sensor de alarme
afixado em dispositivo a ser colocado no recém-nascido
ou na criança internada no Hospital Municipal de Nova
Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Proteger a criança é obrigação de todos nós. Sabemos, no entanto, que vários
incidentes ocorrem no nosso país o que acarreta para os pais um sofrimento sem limite.
Somente quem passou por esta situação sabe a dor que é. Já o nosso papel é garantir
que toda criança seja protegida integralmente contra qualquer tipo de agressão e violação.
O sensor de alarme pode ser um inibidor deste tipo de problema. Sabemos que
nenhum dispositivo de segurança garante 100% de proteção, mas temos que dificultar
qualquer possibilidade de que ocorra uma situação tão grave como o roubo de crianças.
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 existência de estudos voltados ao tema posposto acima
no Hospital Municipal de Nova Odessa.
Nova Odessa, 26 de Julho de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO
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REQUERIMENTO N. 575/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo,
sobre a possibilidade de novas parcerias com o Programa
“Alimente-se Bem” do SESI
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Alimente-se Bem é um programa de educação nutricional criado em 1999, para
difundir o conceito do aproveitamento integral dos alimentos aos trabalhadores da
indústria, sua família e à comunidade em geral.
Uma metodologia inovadora. Seus princípios foram determinados a partir de
pesquisas realizadas por nutricionistas da entidade, que verificaram hábitos alimentares no
Estado, preço dos alimentos e teor nutritivo. Observaram também, grande desperdício de
partes importantes dos alimentos, na maioria das vezes por desconhecimento de suas
propriedades e possibilidades culinárias. A partir dessas informações, foram desenvolvidas
receitas que utilizam cascas, talos, folhas e ramas e dão origem a pratos saborosos,
saudáveis, nutritivos e econômicos. Os cursos, com aulas teóricas e práticas, com duração
de quatro ou dez horas, ensinam a preparar uma alimentação saudável e econômica a
partir do aumento do consumo de frutas, legumes e verduras, com utilização integral
desses alimentos, evitando-se o desperdício e contribuindo para a diminuição de resíduos
orgânicos.
Em face ao exposto, visando aplicar este programa em favorecimento ao nosso
Município, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne informar
qual a possibilidade desse programa ser aplicado, no intuito de, promover uma alimentação
saudável.
Nova Odessa, 23 de Julho de 2013.

CARLA FURINI DE LUCENA
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REQUERIMENTO N. 576/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a implantação do Programa de Agentes Comunitários de
Saúde (PACS) em Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS, existe desde o início dos anos
90, mas foi efetivamente instituído e regulamentado em 1997, quando se iniciou o processo
de consolidação da descentralização de recursos no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS). O PACS é hoje compreendido como estratégia transitória para o Programa Saúde da
Família (PSF).
Ele foi inspirado em experiências de prevenção de doenças por meio de informações e
de orientações sobre cuidados de saúde. Sua meta se consubstancia na contribuição para a
reorganização dos serviços municipais de saúde e na integração das ações entre os
diversos profissionais, com vistas à ligação efetiva entre a comunidade e as unidades de
saúde.
O desenvolvimento das principais ações deste programa se dá por meio dos Agentes
Comunitários de Saúde (ACS), pessoas escolhidas dentro da própria comunidade para
aturarem junto à população. O agente deve atender entre 400 e 750 pessoas, dependendo
das necessidades locais, e desenvolverá atividades de prevenção de doenças e promoção
da saúde por meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na
comunidade, sob supervisão competente, como:
- visitar no mínimo uma vez por mês cada família da sua comunidade;
- identificar situação de risco e encaminhar aos setores responsáveis;
- pesar e medir mensalmente as crianças menores de dois anos e registrar a
informação no Cartão da Criança;
- incentivar o aleitamento materno;
- acompanhar a vacinação periódica das crianças por meio do cartão de vacinação e
de gestantes;
- identificar as gestantes e encaminhá-las ao pré-natal;
- orientar sobre métodos de planejamento familiar;
- orientar sobre prevenção da AIDS;
- orientar a família sobre prevenção e cuidados em situação de endemias;
- monitorar dermatoses e parasitoses em crianças;
- realizar ações educativas para a prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama;
- realizar atividades de educação nutricional nas famílias e na comunidade;
- realizar atividades de educação em saúde bucal na família, com ênfase no grupo
infantil;
- supervisionar eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e dos
pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas;
- realizar atividades de prevenção e promoção da saúde do idoso;
- identificar portadores de deficiência psicofísica com orientação aos familiares para o
apoio no próprio domicílio, etc.
Em face do exposto, tendo em vista a relevância do programa para a comunidade, e
considerando, ainda, que o mesmo é compreendido como estratégia transitória para o
Programa Saúde da Família (PSF), 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 voltado à implantação do Programa
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em Nova Odessa.
Nova Odessa, 29 de julho de 2013.
CARLA FURINI DE LUCENA
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REQUERIMENTO N. 577/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a destinação que será dada ao imóvel situado na Rua
Sigesmundo Anderman, no Jardim São Manoel (antiga
unidade da Guarda Municipal).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Considerando que as atividades da Guarda Municipal foram centralizadas na área
central, próximo da Rodoviária. Considerando, ainda, que o imóvel utilizado pela corporação
no Jardim São Manoel foi desocupado, 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 destinação que será conferida ao referido imóvel.
Nova Odessa, 25 de julho de 2013.
CARLA FURINI DE LUCENA
***************************************************************************
REQUERIMENTO N. 578/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
parceria com o Sesi para desenvolvimento do projeto
Missão Possível.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

No projeto são ensinadas receitas para conciliar nutrientes adequados e o prazer de
comer bem, em pratos saborosos e criativos. As receitas para café da manhã, almoço e
lanche são focadas principalmente para atrair crianças e adolescentes a fazerem escolhas
alimentares que vão muito além da preocupação com o padrão estético-corporal da moda.
“Estar na adolescência, ou seja, na faixa etária entre 10 e 19 anos, segundo a Organização
Mundial da Saúde, implica em diferentes necessidades nutricionais, pois há um rápido
aumento de órgãos, tecidos e alterações devido à puberdade, causando diversas mudanças
fisiológicas. E para que esse jovem possa alcançar a expressão máxima de seu potencial
genético, acelerar o raciocínio, ter um bom desempenho nas atividades físicas e manter
sempre a saúde, a nutrição é fundamental”, explica a nutricionista do SESI Sorocaba, Joyce
Casas (portal CIESP Sorocaba).
Sabemos o quanto é difícil conscientizar as crianças e adolescentes sobre uma
alimentação saudável considerando que hoje a mídia explora diariamente os Fast Food, o
consumo de refrigerantes e outras guloseimas.
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 existência de estudos voltados a implantação do referido
projeto no município de Nova Odessa.
Nova Odessa, 29 de Julho de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
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REQUERIMENTO N. 579/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
o Plano Municipal de Mobilidade e de Estruturação Viária.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

A Lei Federal n. 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da
Política Nacional de Mobilidade Urbana, dispõe que nos Municípios com mais de 20.000
(vinte mil) habitantes e em todos os demais obrigados, na forma da lei, à elaboração do
plano diretor, deverá ser elaborado o Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível
com os respectivos planos diretores ou neles inserido. Ela determina, ainda, que os
Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade Urbana terão o prazo máximo
de 3 (três) anos para elaborá-lo. Findo o prazo, eles ficarão impedidos de receber recursos
orçamentários federais destinados à mobilidade urbana (art. 24, §§ 1º e 3º).
Neste sentido, revendo o Plano Diretor do Município (Lei Complementar n.
10/2006), verificamos a existência de dispositivos relacionados à Política Municipal para a
Mobilidade. Dispõe o seu art. 80, que o Poder Executivo Municipal elaborará o Plano
Municipal de Mobilidade e de Estruturação Viária, o qual deverá ser divulgado para debate e
aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (parágrafo único).
O Plano Diretor prevê, também, que deverá ser criado o Programa Municipal de
Mobilidade e Estruturação Viária com o objetivo de implementar as intervenções na área da
mobilidade, previstas no Plano Diretor e detalhadas no Plano Municipal de Mobilidade e
Estruturação Viária, de modo integrado com as demais políticas públicas (art. 82 do Plano
Diretor).
Em consulta ao sistema de informações deste Legislativo, verificamos que em 25
de maio de 2012 foi protocolizado na Secretaria desta Casa o Projeto de Lei n. 64/2012, que
cria o Plano de Mobilidade Urbana no Município de Nova Odessa e dá outras providências.
Todavia, a proposição foi retirada pelo Prefeito Municipal em 29 de junho do mesmo ano.
Em face do exposto, considerando que até a presente data não houve a
apresentação de novo projeto 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 o Plano Municipal de Mobilidade e de Estruturação
Viária, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) O referido plano já foi elaborado pelo Executivo Municipal? Na afirmativa, enviar
cópia do documento. Na negativa, em que fase os estudos se encontram?
b) Quem é o responsável pela área em questão?
c) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 30 de julho de 2013.

ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 580/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
o Plano Municipal de Educação.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Dispõe o art. 17 da Lei n. 1.649, de 19 de março de 1999, que institui o Plano de
Carreira e de Remuneração do Magistério Público Municipal, que:

Art. 17 Compete ao Coordenador Pedagógico: orientar os Administradores de
C.M.E.I. e os professores de educação infantil e do ensino fundamental da rede municipal,
os de ensino de Jovens e Adultos e os Professores de Educação Especial, fornecer subsídios
às educadoras de creches, ao corpo docente e ao diretor, realizar supervisões nas salas de
aulas, realizar reuniões pedagógicas e coordenar a elaboração e desenvolvimento da
Proposta Curricular e do Plano Municipal de Educação, acatando os assessoramentos
propiciados pela administração municipal conforme Art. 19.
Parágrafo único. Os Administradores de C.M.E.Is tem a primordial função de
implantar na área de educação infantil o projeto pedagógico elaborado em conjunto com os
Diretores de Divisões, Supervisores e Coordenadores Pedagógicos.

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre o Plano Municipal de Educação, especialmente no tocante
aos seguintes aspectos que envolvem a matéria:
a) Existe Plano Municipal de Educação em vigor?
b) Na afirmativa, quando o mesmo foi elaborado? Enviar cópia do referido
documento a esta Câmara Municipal.
c) Na negativa, a atual administração pretende instituir o referido plano? Favor
apresentar as devidas justificativas sobre o assunto.
Nova Odessa, 30 de julho de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
***************************************************************************

REQUERIMENTO N. 581/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
o relatório de áreas com risco de alagamento apresentado
pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Conforme nota emitida pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, o Chefe
do Executivo recebeu, em 16 de julho passado, o relatório de áreas com risco de
alagamento apresentado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT (in Relatório do IPT
aponta áreas com risco baixo de inundação, disponível em www.novaodessa.sp.gov.br,
consultado em 28 jul. 2013).
O estudo aponta seis áreas que apresentam risco médio de inundação nos seguintes
bairros: Jardim Conceição, Jardim São Jorge, Jardim Flórida, Jardim Fadel e Vila Azenha.
Em face do exposto, 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 relatório
em questão, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a matéria:
a) Quais as ações desenvolvidas pelo coordenador da Defesa Civil de Nova Odessa
voltadas à diminuição do risco de inundações?
b) Enviar cópia do relatório elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT.
c) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 30 de julho de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 582/2013

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
as despesas decorrentes da Semana de Educação.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Entre os dias 22 e 26 de julho do corrente ano, a Prefeitura Municipal realizou a
Semana de Educação. Segundo nota emitida pela assessoria de imprensa do Executivo o
objetivo do evento é o de oferecer palestras e oficinas de formação continuada. Nesse
sentido, a primeira palestra foi ministrada pelo diretor presidente da SIM (Socializar, Instruir
e Modificar) e por consultor educacional que abordaram questões relacionadas à temática –
a importância da formação continuada (in ‘Formação e Compromisso’ é tema da Semana de
Educação de Nova Odessa, diz secretária, disponível em www.novaodessa.sp.gov.br,
consultado em 28 jul. 2013).
Durante o evento, também, foram entregues aos participantes um kit diversificado
contendo bolsa, crachá, caneta, livro e apostila com informações específicas para cada área
de atuação. O encontro foi marcado, ainda, por apresentações musicais.
Em face do exposto, 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 as despesas
decorrentes da Semana de Educação, especialmente no tocante aos seguintes aspectos
que envolvem a questão:
a) Qual o valor pago ao instituto SIM (Socializar, Instruir e Modificar) pela participação
na Semana de Educação?
b) Qual o custo do kit entregue aos participantes? Favor informar o preço unitário e o
valor total da despesa, enviando-nos cópia da respectiva nota fiscal.
c) Qual o custo total do evento?
d) Considerando que a Semana de Educação foi instituída pela Lei n. 1.557, de 3 de
setembro de 1997. Considerando, ainda, que conforme alteração proposta pela Lei n.
1.938/2003, o evento deverá ser realizado anualmente no mês de Outubro. Quais os
motivos que levaram a sua realização no mês de julho?
e) Em observância ao princípio da legalidade, os próximos eventos serão realizados no
mês de Outubro? O Executivo pretende alterar a lei em questão instituindo nova data para
o evento?
f) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 30 de julho de 2013.

ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 583/2013
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
a aplicabilidade do art. 14 da Lei Federal n. 11.947/09, no
que tange à aquisição de merenda escolar com recursos
oriundos do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Determina o art. 14 da Lei Federal n. 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe
sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos
alunos da educação básica e dá outras providências, que:

Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do
PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de
suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades
tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.
§ 1o A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o
procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no
mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e os
alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que
regulamentam a matéria.
§ 2o A observância do percentual previsto no caput será disciplinada pelo FNDE e
poderá ser dispensada quando presente uma das seguintes circunstâncias:
I - impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente;
II - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios;
III - condições higiênico-sanitárias inadequadas.
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 aplicabilidade da norma em questão, especialmente no
tocante aos seguintes aspectos que envolvem a matéria:
a) O Município tem aplicado o percentual exigido pela lei federal acima mencionada
na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural ou de suas organizações?
b) Na afirmativa, enviar relação contendo o nome dos fornecedores, os gêneros
alimentícios adquiridos e o valor pago a cada fornecedor no presente exercício.
c) Na negativa, apresentar as razões que justificam a não observância da norma
em questão?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 31 de julho de 2013.

ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 584/2013

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre
a existência de estudos voltados a implantação de
ciclovias em nossa cidade conforme especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

O vereador subscritor observou que a utilização de bicicletas em nosso
município é muito grande. Percebeu também que a utilização é feita para as mais diversas
práticas, como: mobilidade, esporte, lazer, entre outras.
Contudo, nossa cidade ainda não conta com um espaço específico nas vias
para a locomoção dos ciclistas com segurança e com a existência dos referidos espaços o
incentivo ao uso da bicicletas, (que traz inúmeros benefícios a cidade e aos seus
moradores), será aumentado significativamente.
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 estudo voltados a:
1) Implantação de ciclovias nas principais vias da cidade;
2) No caso da existência dos estudos,
a) Quantos quilômetros das referidas ciclovias estão programados para
implantação;
b) Quais as vias que receberão estas melhorias.
3) Qual prazo para iniciar a implantação das ciclovias.
Nova Odessa, 31 de julho de 2013.

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
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REQUERIMENTO N. 585/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, do
Comandante da Policia Militar de Nova Odessa e do
Secretário de Segurança Publica do Estado sobre a
existência de estudos voltados a implantação da ROCAM
em nosso município, conforme especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O vereador subscritor, em conversa com munícipes e colegas vereadores de
cidades vizinhas, observou o importante trabalho que os policiais da ROCAM vem
desempenhando, pois são policiais bem treinados, como os demais, porém por atuarem
com Motocicletas estão sempre um passo a frente para atenderem ocorrências, isto dá uma
maior segurança e tranquilidade aos moradores de uma cidade.
Programa

ROCAM:

Criado

em

abril

de

2005

pela

Polícia

Militar

do

Estado de São Paulo, o principal proposta do programa é oferecer uma maior sensação
de segurança à comunidade, reforçando o policiamento para tentar diminuir ocorrências
que ocorrem com frequência, como furtos e roubos em semáforos. Tem tido papel
fundamental na segurança do trânsito, pois, com as motocicletas, os policiais têm mais
liberdade nas ruas, podendo enfrentar situações como congestionamentos e enchentes
com mais facilidade.
Lembrando que o a ROCAM é originária do 1º Batalhão de Choque, ROTA, possui
uma doutrina rígida onde o policial que pretende envergar o braçal desta Cia é submetido a
um estágio onde é rigorosa e diariamente avaliado em atributos como condução de
motocicleta, conhecimentos acerca do trabalho policial militar, das funções executadas pelo
2º Batalhão de Choque entre outros conhecimentos que diferenciam a ROCAM do Batalhão
Anchieta da "ROCAM" dos outros batalhões de policia metropolitana e do interior e só após
aprovado neste estágio que dura no mínimo 4 meses pode ostentar o Braçal de ROCAM.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, ao
Comandante da Policia Militar da Cidade de Nova Odessa e ao Secretário de Segurança
Publica do Estado de São Paulo, postulando informações sobre estudos voltados a
implantação da ROCAM

em nosso município.

Nova Odessa, 1 de agosto de 2013.
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
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REQUERIMENTO N. 586/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a retirada de uma árvore da espécie “Sete Copas” situada
na Rua Joaquim Lourenço da Silva, na altura do n. 159, no
Jardim Marajoara, pelas razões que especifica (presença
de taturanas).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Na Rua Joaquim Lourenço da Silva, na altura do n. 159, no Jardim Marajoara, existe
uma árvore da espécie “Sete Copas” que tem causado problemas à população em razão da
grande incidência de taturanas no local, posto que recentemente algumas pessoas foram
vitimadas pelo referido animal.
Registre-se, outrossim, que a taturana obliqua (Lonomia obliqua) é um tipo de
taturana venenosa. O contato com as cerdas pontiagudas desse animal faz com o veneno
contido nos “espinhos” seja injetado na pessoa. A dor na maioria dos casos é violenta,
irradiando-se do local da “queimadura” para outras regiões do corpo. No caso das
Lonomias, algumas vezes aparecem complicações, como sangramento na gengiva e
aparecimento de sangue na urina.
O soro específico recentemente produzido para combater o veneno está sendo
testado e deve ser aplicado em todos os casos que apresentem alterações na coagulação
do sangue.
O tratamento contra a “queimadura” é feito com compressas frias e anestésicos
injetáveis (lidocaína), sem que ocorra maiores complicações em sua evolução. Nos
acidentes provocados por taturanas da espécie Lonomia, devido às alterações na
coagulação do sangue provocado pelo seu veneno, pode haver sangramentos e
complicações como parada de funcionamento dos rins e hemorragias graves. Neste caso, é
preciso que a pessoa acidentada receba o soro e atendimento médico especializado.
Em face do exposto, tendo em vista os riscos advindos de pequenos acidentes com
taturanas, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o envio de ofício ao Chefe do Executivo, postulando informações sobre a retirada
da árvore em questão.
Nova Odessa, 31 de julho de 2013.

JOSÉ PEREIRA
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REQUERIMENTO N. 587/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
os débitos pendentes junto ao Município de Nova Odessa
e CODEN relacionados às pessoas jurídicas.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 6 de maio do corrente ano, esta Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o
projeto de lei n. 44/2013 que deu origem à Lei n. 2.700, de 8 de maio de 2013, que institui
o Programa de Regularização de Débito (PRD) do Município de Nova Odessa e dá outras
providências.
Na justificativa que acompanhou a referida proposição, o Chefe do Executivo informou
que a instituição do programa era medida de fundamental importância para estimular
aqueles que possuem débitos pendentes junto ao Município de Nova Odessa e CODEN,
posto que o programa permitia, de maneira dinâmica e flexível, o adimplemento dos
débitos de origem tributária ou não, por parte das pessoas físicas e jurídicas, mediante a
concessão de incentivo no tocante aos juros moratórios e honorários advocatícios.
As regras relacionadas às pessoas jurídicas estão previstas no art. 3º da sobredita lei:

Art. 3º Para os débitos de pessoa jurídica para com o Município, o valor consolidado
como objeto da adesão, poderá ser adimplido nos termos desta Lei em parcelas mensais e
sucessivas nas seguintes formas e condições:
I – Com desconto de 100% (cem por cento) sobre o valor total dos Honorários
Advocatícios, independente do número de parcelas, e;
II – Com desconto de 100% (cem por cento) sobre o valor total dos juros principais e
acessórios, no pagamento à vista;
III - Com desconto de 80% (oitenta por cento) sobre o valor total dos juros principais e
acessórios, no pagamento em 03 (três) parcelas;
IV - Com desconto de 70% (setenta por cento) sobre o valor total dos juros principais e
acessórios, no pagamento em 06 (seis) parcelas;
V - Com desconto de 60% (sessenta por cento) sobre o valor total dos juros principais
e acessórios, no pagamento em 12 (doze) parcelas;
VI – Com desconto de 40% (quarenta por cento) sobre o valor total dos juros principais
e acessórios, no pagamento em 18 (dezoito) parcelas;
VII – Com desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos juros principais e
acessórios, no pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas;
VIII – Com desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos juros principais e
acessórios, no pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas;
IX – Sem desconto sobre o valor total dos juros principais e acessórios em 48
(quarenta e oito) parcelas.
§ 1º As deduções previstas neste artigo não serão cumulativas com qualquer outra
dedução que concedeu benefício fiscal.
§ 2º As deduções concedidas serão revogadas se a pessoa jurídica optante pelo PRD
for, a qualquer tempo, excluída do Programa, incidindo os encargos sobre o saldo devedor
remanescente a partir da data da exclusão;
§ 3º Fica fixada a parcela mínima de R$100,00 (cem reais) para pagamento dos
débitos relativos a dívidas das pessoas jurídicas.

A procura da população pelo programa foi tão excepcional que o Prefeito Municipal
entendeu por bem ampliar o prazo para adesão. Assim, no último dia 31 de julho, esta
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o projeto de lei n. 94/2013. Na ocasião, foi
informado que tinham sido protocolados mais de 950 pedidos de regularizações de débitos.
Em face do exposto, 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 as débitos
existentes relacionados exclusivamente às pessoas jurídicas, especialmente no tocante aos
seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Qual o valor total de débitos existentes de pessoas jurídicas no tocante ao IPTU, ao
ISS e à Coden?
b) Dos pedidos para regularização de débitos apresentados com fulcro na Lei n.
2.700/2013, quantos foram elaborados por pessoa jurídica?
Nova Odessa, 1º de agosto de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 588/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a possibilidade de envio de projeto de lei para este
Legislativo revogando a Lei n. 2.000, de 02 de julho de
2004, conforme especifica.
Senhores Vereadores:
O cerol, mistura de vidro e cola que é passada nas linhas de pipas e papagaios está
perdendo espaço para um produto conhecido como “linha chilena”, mais potente do que a
mistura caseira, que já representa risco à vida das pessoas, especialmente dos
motociclistas.
Os acidentes mais comuns envolvem cortes de gravidade variáveis, inclusive com
óbito, de motociclistas, ciclistas e pedestres. Para quem solta as pipas também há riscos de
choques elétricos de alta voltagem.
Em Nova Odessa, o uso e comercialização do cerol são proibidos desde 2004,
quando foi aprovada a Lei Municipal nº 2.000, do então vereador José Apparecido de
Moraes Júnior. Referida norma penaliza apenas quem armazena, comercializa, distribui e
manuseia o cerol.
Nesse sentido, fomos procurados por servidores do SEGAM que constataram essa
omissão na lei municipal e apresentaram as seguintes sugestões voltadas a atualizar e
facilitar sua aplicabilidade:
1. Vedar o armazenamento, a comercialização, a distribuição e o manuseio do
cerol e produtos similares.
2. Incluir na lei que a fiscalização será feita pelo SEGAM.
Analisando a lei de forma detalhada constatamos, ainda, que a multa foi fixada em
UFIR, (Unidade de Referência Fiscal), cujo fator de correção dos impostos foi extinto no ano
de 2000, através de medida provisória. Dessa forma, sugerimos que a multa seja fixada em
UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo).
Todavia, embora as sugestões sejam louváveis no tocante ao mérito, embora o
Município tenha competência para estabelecer normas relativas ao assunto, o processo
legislativo deverá ser deflagrado por iniciativa do Chefe do Executivo, sob pena de violação
do princípio da separação entre os poderes.
Nesse sentido já se posicionou o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. Lei
2.447, de 15 de junho de 2010, do Município de Santa Cruz do Rio Pardo, de autoria de
parlamentar municipal. A proibição de uso de cerol ou de qualquer material cortante em
linhas ou fios utilizados para empinar pipas e aplicação de penalidades é matéria inserida no
domínio organizacional do município, cuja competência é do Chefe do Poder Executivo.
Ofensa ao princípio constitucional da separação e independência de poderes.
Implementação de atividades que implicam em criar despesas para a Municipalidade
sem, contudo, indicar a fonte de custeio. Violação dos artigos 5", 25, 47, incisos II e XIV e
144, todos da Constituição Estadual — Ação julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade da lei impugnada”. (Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 030503786.2010.8.26.0000- Requerente: Prefeito Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo – Requerido:
Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Relator: Ribeiro dos Santos.
Julgado em 16 de fevereiro de 2011).
Ante ao exposto, considerando-se o elevado interesse público de que se reveste a
matéria, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne manifestar
sobre a possibilidade de envio de projeto de lei que revogue a Lei n. 2000/2004,
contemplando todas as sugestões mencionadas no presente requerimento.
Nova Odessa, 31 de julho de 2013.
VAGNER BARILON

ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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REQUERIMENTO N. 589/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre
a existência de estudo voltado à substituição do valerefeição por “cartão”.
Senhores Vereadores:
Consoante o contido no item 7.2 do Regimento Interno dos Servidores Públicos
Municipais de Nova Odessa, no primeiro dia do mês é entregue para cada servidor, no Setor
de Merenda, uma cartela contendo vale-refeição referente ao mês corrente. A refeição é
fornecida aos servidores que laboram mais de quatro horas diárias, durante o horário
destinado à refeição e descanso, no refeitório municipal.
Até 2007 os servidores da Câmara Municipal utilizavam-se do refeitório da
Prefeitura. Preocupada em oferecer melhores condições de trabalho aos servidores desta
Casa Legislativa, deliberou a então Mesa Diretora por instituir um refeitório próprio
(Resolução n. 147/2007).
Em virtude dos elevados gastos com o refeitório, que incluíam água, energia elétrica
e contrato de prestação de serviços com empresa do ramo, a manutenção do mesmo
tornou-se inviável. Diante disso, a Mesa Diretora deliberou por fornecer um cartão, que
pode ser utilizado por restaurantes e padarias que façam parte da rede da empresa
responsável (Resolução n. 157/2009).
O valor do benefício é atualizado anualmente. O Departamento Pessoal da Câmara
encaminha relação dos servidores e o respectivo valor a ser depositado ao Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais, que é responsável pela transação com a empresa. Os
créditos são carregados no cartão de cada servidor e o saldo é gradualmente descontado,
de acordo com o uso. Todas as transações são realizadas mediante o uso de senha
individual, conferindo ampla segurança. O valor remanescente fica acumulado para o mês
seguinte.
Com a instituição do benefício os servidores deste Legislativo passaram a receber
uma alimentação mais variada e de melhor qualidade. Há, ainda, maior liberdade na
escolha da refeição.
Verifica-se, de forma clara, que o benefício instituído resultou em considerável
melhoria na qualidade de vida dos servidores deste Legislativo, além de fomentar os
restaurantes locais e aquecer o comércio do município com o maior fluxo de pessoas
circulando pela região central.
Em face do exposto, no uso das atribuições conferidas aos vereadores pela Carta
Maior REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne manifestar
sobre a existência de estudo voltado à substituição do vale-refeição por “cartão”, conforme
acima especificado.
Nova Odessa, 31 de julho de 2013.

VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 590/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e da
Caixa Econômica Federal sobre a implantação de uma
agência correspondente bancário na região formada pelos
bairros Santa Luiza I e II, Triunfo, Nossa Senhora de
Fátima e Terra Nova.
Senhores Vereadores:
A região formada pelos bairros Santa Luiza I e II, Nossa Senhora de Fátima, Triufo e
Terra Nova teve um crescimento expressivo nos últimos anos. Nesse sentido, a atual
Administração Municipal tem se empenhado em oferecer à população residente naquela
localidade serviços públicos essenciais.
Assim, conforme matérias jornalísticas veiculadas pelo Jornal de Nova Odessa, nas
edições dos dias 27 e 30 de julho do corrente ano, a referida região receberá uma crecheescola e uma Unidade Básica de Saúde (in “Marajoara e Terra Nova terão Unidades Básicas

de Saúde” e “Estado libera mais uma creche-escola para Nova Odessa”).
Tendo o Chefe do Executivo assegurado àqueles moradores o acesso à Saúde e à
Educação, eles carecem, ainda, de ter facilitado o acesso a serviços oferecidos por outros
órgãos, especialmente no que tange o atendimento bancário, posto que ele engloba desde
o recebimento e pagamento de contas de água, luz, telefone, IPTU, seguro desemprego,
FGTS, PIS, aposentadorias, saques, depósitos, até as atividades afetas aos programas
sociais do Governo Federal, como o Bolsa-Família.
Ademais, os bairros em questão estão distantes da área central, local onde se
encontra concentrada a maioria das instituições bancárias.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre as gestões realizadas junto aos órgãos competentes voltadas
à implantação de uma agência bancária ou correspondente bancário na referida região.
Requeiro, por último, seja enviado ofício ao gerente da Caixa Econômica Federal,
postulando informações sobre o assunto.
Nova Odessa, 31 de julho de 2013.

VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 591/2013
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e dos
Correios sobre a implantação de uma agência dos
Correios ou banco postal na região formada pelos bairros
Santa Luiza I e II, Triunfo, Nossa Senhora de Fátima e
Terra Nova.
Senhores Vereadores:
A região formada pelos bairros Santa Luiza I e II, Nossa Senhora de Fátima e Terra
Nova teve um crescimento expressivo nos últimos anos. Nesse sentido, a atual
Administração Municipal tem se empenhado em oferecer à população residente naquela
localidade serviços públicos essenciais.
Assim, conforme matérias jornalísticas veiculadas pelo Jornal de Nova Odessa, nas
edições dos dias 27 e 30 de julho do corrente ano, a referida região receberá uma crecheescola e uma Unidade Básica de Saúde (in “Marajoara e Terra Nova terão Unidades Básicas

de Saúde” e “Estado libera mais uma creche-escola para Nova Odessa”).
Tendo o Chefe do Executivo assegurado àqueles moradores o acesso à Saúde e à
Educação, eles carecem, ainda, de ter facilitado o acesso a serviços oferecidos por outros
órgãos, especialmente no que tange o atendimento de serviços dos Correios e atendimento
de um correspondente bancário (banco postal). Isso facilitaria o acesso aos serviços postais
e pagamento de contas de água, luz, telefone, IPTU, recebimentos disponibilizados pelo
Banco Postal.
Ademais, os bairros em questão estão distantes da área central, local onde se
encontra concentrada a maioria das instituições bancárias.
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre as gestões realizadas junto aos órgãos competentes voltadas
à implantação de uma agência dos Correios ou banco postal, na referida região.
Requeiro, por último, seja enviado ofício ao gerente da Caixa Econômica Federal e
à unidade responsável pelos Correios, postulando informações sobre o assunto.
Nova Odessa, 31 de julho de 2013.

VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 592/2013

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre
extinção da cobrança de tarifa pelo fornecimento de água
e esgoto no âmbito do Município.

Senhores Vereadores:

Através do Requerimento n.892, de 16 de Dezembro de 2009, solicitamos
informações ao Chefe do Executivo sobre a possibilidade revogação dos artigos referentes à
cobrança da taxa/tarifa de fornecimento de água e esgoto em lotes que efetivamente não
utilizam deste serviço.
Em resposta, o Chefe do Executivo aduziu, em síntese, que “O consumidor servido,

mesmo na ausência de utilização do serviço, também onera a estrutura de custos do
prestador do serviço”.
Já no Requerimento 211/2010, solicitamos maiores esclarecimentos sobre a
matéria. Em resposta, o Chefe do Executivo prestou as seguintes informações:

“b) Qual é o número de lotes que pagam essa taxa?
R. 1988 lotes.”
Ocorre que, com o avanço nas construções em terrenos antes desocupados a
receita da CODEN tem aumentando enquanto que proporcionalmente a de terrenos
desocupados tem diminuído. Isso, somado aos investimentos no controle de perda de água
tratada, no entendimento do subscritor, possibilita a extinção da referida cobrança sem
onerar os cofres da CODEN.
Em face do exposto, REQUEREMOS aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal e à
CODEN, postulando informações sobre a possibilidade de extinção da “taxa/tarifa de
fornecimento de água e esgoto”.
Nova Odessa, 01 de agosto de 2013.

VAGNER BARILON

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

www.camaranovaodessa.sp.gov.br

MOÇÃO N. 107/2013
Assunto: Congratulações com a Polícia Militar de Nova
Odessa pela comemoração do Dia do Policial Militar.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida ao Comando da Policia Militar de Nova
Odessa pela passagem do Dia do Policial Militar, ocorrido em 21 de abril.
O art. 144, § 5º, da Constituição Federal disciplina que: “ Às policias militares cabem a

polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares,
além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil”.
Com fundamento no texto constitucional, fica evidenciado que a polícia militar exerce
a função de polícia administrativa, sendo responsável pelo policiamento ostensivo e
preventivo, e pela manutenção da ordem pública nos diversos Estados da Federação.
Registre-se, outrossim, que as ações dos policiais militares têm como ingredientes o
espírito de sacrifício, coragem, heroísmo e a vontade de ajudar ao próximo.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que tange
a esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício a Policia
Militar de Nova Odessa, dando-lhes ciência do reconhecimento e da justa homenagem
prestada por este Legislativo.
Nova Odessa, 22 de abril de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

********************************************************************
MOÇÃO N. 110/2013
Assunto: Aplausos ao Hospital Albert Einstein pela
iniciativa inovadora de permitir a visita de animais de
estimação aos pacientes internados.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, por meio da qual enviamos nossos cumprimentos à Direção
do Hospital Albert Einstein por permitir a visita de animais de estimação aos pacientes
internados.
A iniciativa é pioneira e foi colocada em prática após três anos de testes.
Para receber a visita do animal é preciso ter autorização do médico, apresentar laudo
veterinário atestando as boas condições de saúde do animal, carteira de vacinação
atualizada e comprovante de que o mesmo tomou banho nas últimas vinte e quatro (24)
horas.
O Hospital permite que os bichos de estimação visitem, inclusive, pessoas internadas
em unidades semi-intensivas.
A entrada de animais de estimação no Einstein faz parte do cumprimento de regras
de uma certificação internacional de humanização que o hospital conseguiu no ano
passado.
Na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no que tange a esta
iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à Direção do
Hospital Albert Einstein, dando-lhes ciência da presente proposição.
Nova Odessa, 29 de abril de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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MOÇÃO N. 117/2013
Assunto: Congratulações com a Guarda Municipal pela
prisão de três ladrões que furtaram um veículo em frente
ao Fórum de Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida à Guarda Municipal de Nova Odessa, pela
prisão de três ladrões que furtaram um veículo em frente ao Fórum local, bem como ao
guarda municipal Reginaldo Alex Peterlevitz, por ter avistado a ação dos marginais e ter,
imediatamente, comunicado a corporação.
A prisão de um dos meliantes ocorreu no Parque Ecológico Isidoro Bordon, uma vez
que após abandonar o veículo furtado, ele se escondeu na jaula do macaco. Os outros dois
bandidos também foram presos pelos guardas municipais.
Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no
que tange a esta iniciativa, requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao
diretor da Guarda Municipal e ao guarda Reginaldo Alex Peterlevitz, dando-lhes ciência da
proposição.
Nova Odessa, 2 de maio de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

********************************************************************
MOÇÃO N. 151/2013

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Assunto: Apelo ao Prefeito Municipal para que adote as
medidas necessárias voltadas a contratar mais médicos,
bem como valorizar aqueles que já atuam no Hospital
Municipal.

A Constituição Federal considera a saúde como direito social básico de todas as
pessoas e dever do Estado, nos seguintes termos:

“Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição.”
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.”

A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Lei Orgânica da Saúde – LOS, em
observância hierárquica à Constituição Federal, reafirma ser a saúde um direito
fundamental e dever do Estado:
“Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”
Nesse sentido, fomos procurados por munícipes que manifestaram descontentamento
com relação ao Hospital Municipal. Segundo o narrado, o número de profissionais existente
é insuficiente para suprir a demanda existente no Município.
Por outro lado, esta Administração tem se notabilizado em criar cargos em comissão.
Registre-se, por ser relevante, que com a aprovação da Lei Complementar n. 30/2013 a
Prefeitura Municipal passou a ter 122 cargos em comissão em seus quadros, muitos deles
desnecessários ao bom andamento dos serviços públicos.
Ante ao exposto, proponho a aprovação da presente MOÇÃO DE APELO, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, a ser dirigida ao Prefeito Municipal para que adote as
medidas necessárias voltadas a contratar mais médicos para suprir a demanda existente no
Município. Proponho, ainda, que o Prefeito Municipal abstenha-se de efetuar novas
contratações em cargos comissionados e passe a valorizar os médicos que prestam
serviços imprescindíveis à população local.
Nova Odessa, 23 de maio de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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MOÇÃO N. 179/2013

Assunto: Congratulações com o servidor público Mauro
Becker, pelo brilhante trabalho desenvolvido no Centro de
Treinamento e Valorização Profissional.

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 ao
servidor público Mauro Becker, pelo brilhante trabalho desenvolvido no Centro de
Treinamento e Valorização Profissional.
Recentemente 297 alunos se formaram nos seguintes cursos: Torneiro Mecânico,
Modelista de Roupa, Costureiro de Máquina Reta e Overloque, Eletricista e Instalador,
Operador de Microcomputador, Operador e Programador de Torno CNC, Assistente
Administrativo, Inspetor de Qualidade, Instalador Hidráulico e Desenho de Moda.
No total, os alunos das 25 turmas completaram carga horária entre 160 e 240 horas.
Todos os alunos receberam certificado de conclusão.
A postura e o compromisso desse servidor com os alunos merecem o reconhecimento
deste Legislativo.
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, 17 de junho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
*****************************************************************************************

MOÇÃO N. 193/2013
Assunto: Aplausos ao ex-prefeito Manoel Samartin
pelas ações que culminaram na implantação do
sistema de videomonitoramento da cidade.
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 ao
ex-prefeito Manoel Samartin pelas ações que culminaram na implantação do sistema de
videomonitoramento da cidade.
Após inúmeras gestões, em novembro de 2012 foi emitida a ordem de serviço à
empresa Inter Telecom Comércio e Locação de Equipamentos Ltda., responsável pela
implantação de postes, câmeras com tecnologia OCR (Reconhecimento Ótico de
Caracteres), específicas para leitura de placas de veículos, e CCO (Centro de Controle
Operacional) para o sistema de videomonitoramento da cidade.
A implantação foi precedida de mapeamento e localização dos 10 (dez) pontos que
seriam contemplados com as referidas câmeras.
Registre-se, por último, que os recursos aplicados na aquisição dos equipamentos
foram provenientes de convênio firmado com a Agencamp, através do Fundocamp (Fundo
de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas).
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, 25 de junho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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MOÇÃO N. 194/2013

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Assunto: Congratulações com o ex-prefeito Manoel
Samartin e com o deputado estadual Francisco Sardelli,
em razão das gestões realizadas que culminaram na
duplicação da Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg.

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao
ex-prefeito Manoel Samartin e ao deputado estadual Francisco Sardelli, em razão das
gestões realizadas que culminaram na duplicação da Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg.
Durante anos, o Município de Nova Odessa reivindicou a duplicação da Rodovia
Arnaldo Júlio Mauerberg. Esses pedidos foram estreitados pelo deputado estadual Francisco
Sardelli e, em 11 de novembro de 2011, o governador Geraldo Alckmin anunciou a
realização da obra junto a uma série de melhorias incluídas na “Agenda Metropolitana da
RMC”.
Assim, em abril de 2012 foi deflagrado o processo licitatório pelo Departamento de
Estradas e Rodagem – DER e, em setembro daquele ano, foi contratada a empresa TCL
Tecnologia e Construções para executar os trabalhos.
Desde o início, os estudos e projetos da obra foram produzidos pela Prefeitura de
Nova Odessa e largamente debatidos com as equipes técnicas e com a direção do DER,
sendo que as versões mais recentes tiveram, ainda, o apoio técnico da Coden.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que tange
esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício aos
congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 25 de junho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
*****************************************************************************************

MOÇÃO N. 195/2013

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Assunto: Congratulações com o ex-prefeito Manoel
Samartin e com o deputado estadual Cauê Macris, em
razão das gestões realizadas que culminaram nas obras
de recapeamento da Rodovia Astrônomo Jean Nicolini.

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao
ex-prefeito Manoel Samartin e ao deputado estadual Cauê Macris, em razão do trabalho
desenvolvido que culminou no recapeamento da Rodovia Astrônomo Jean Nicolini.
Após diversas reivindicações oficiais e inúmeras reuniões com representantes do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER, o ex-prefeito Manoel
Samartin acompanhou em 5 de dezembro de 2012 a reunião destinada à abertura dos
envelopes com as propostas das empresas interessadas em realizar a obra em questão.
Conforme nota da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, em 2 de outubro de
2009, os prefeitos Manoel Samartin e Diego Denadai e os deputados da região, entre eles o
deputado Cauê Macris, se encontraram com o então secretário da Casa Civil e atual
senador Aloysio Nunes Ferreira Filho. Na data, Samartin entregou um ofício ao secretário
oficializando o pedido da obra na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini.
Em novembro de 2009, os chefes dos Executivos acima mencionados obtiveram do
então superintendente do DER, Delson José Amador, a promessa de recuperação completa
da rodovia, obra que se concretiza agora (fonte: www.novaodessa.sp.gov.br).
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que tange
esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício aos
congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 25 de junho de 2013.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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MOÇÃO N. 201/2013
Assunto: Aplausos ao Jornal Opinião pela veiculação de
sua 1ª Edição.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE APLAUSOS a ser dirigida ao Jornal Opinião, pela veiculação de sua 1ª
Edição.
Trata-se de um veículo de informação inovador, que já nasce com uma marca
registrada: o respeito à diversidade de opiniões.
Além da edição impressa, foi criada uma página na rede social “facebook” visando
debater, questionar e provocar reflexão sobre temas e situações do nosso cotidiano.
O propósito desse novo veículo de comunicação impresso é tornar-se uma alternativa,
abrindo espaço para a população poder expressar livremente sua opinião sobre os assuntos
que considerar interessante.
Ante ao exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que tange a
esta iniciativa e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao Jornal
Opinião, dando-lhe ciência da proposição.
Nova Odessa, 1º de julho de 2013.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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MOÇÃO N. 228/2013
Assunto: Congratulações com o Serviço de Orientação e
Solidariedade de Nova Odessa – S.O.S., pela formatura da
Turma 02/2013.
Senhores Vereadores:
É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Serviço de Orientação e Solidariedade de
Nova Odessa – S.O.S., pela formatura da Turma 02/2013.
Através do Serviço Educacional ao Adolescente de Nova Odessa – S.E.A.N.O.,
juntamente com a S.O.S., vinte e seis jovens se formaram.
É com muita satisfação e orgulho que aproveitamos essa oportunidade para
parabenizar os formandos a seguir especificados, que, em solenidade realizada em 1º de
agosto de 2013, receberam os Certificados de Conclusão do PROANO – Programa de
Orientação ao Adolescente de Nova Odessa.
 Alan Cardoso
 Ariele da Silva Alves
 Beatriz Nunes Castro Trindade
 Felipe Eduardo Carceliano
 Felipe Henrique Paes
 Felipe Moreira Nascimento
 Gabriel Henrique Quirino
 Gabriela Pereira Alves
 Giovana Vieira dos Santos
 Iago Venâncio Teixeira
 Jonatas Peterlevitz Tank Ferreira
 Joyce Gonçalves Bechis
 Leonardo Vinicius Pereira Lanzoni
 Luiz Gustavo Soares da Silva Lopes
 Mariana Lourenço
 Matheus de Souza Rosa
 Michael Fernando Souza Antonio
 Nathália Novaes Martinho
 Nicolas Matheus Gonçalves Silva
 Priscila Gomes de Souza
 Samira Lopes Cavalari
 Tainara Alves da Silva
 Vinícius Graminholi Pereira
 Wesley David da Silva
 Willian Ricardo Manzon
 Yessica Iveth Zenteno Mamani
Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no
que tange esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício
aos congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 31 de julho de 2013.
VAGNER BARILON
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MOÇÃO N. 229/2013
Assunto: Aplausos ao Pastor Adevanir Magne e Igreja
Batista Nova Aliança pela realização do Sexto
Passeio Ciclístico conforme especifica.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
É o Sexto ano que a Igreja Batista Nova Aliança de Nova Odessa, presidida pelo
Pastor Adevanir Magne, realiza o tradicional passeio ciclístico que visa combater o uso de
drogas e prevenção à violência e ainda incentivar o uso da bicicleta como meio de
transporte, além destes itens mencionados ainda tem como objetivo a prática de esportes.
Realizado dia 21 de julho de 2013, contou com a presença de aproximadamente
1300 pessoas e muitas atrações como:
Segurança realizada pela Policia Militar, Guarda Municipal e Departamento de
Trânsito;Acompanhamento de ambulância durante todo o percurso; Monitores auxiliando no
apoio logístico e de segurança; Trio Elétrico, Bondinho, Ônibus, caminhão e carros de apoio;
Distribuição de 1000 camisetas; Aferição de pressão e aplicação de protetor solar; Água e
suco durante todo o percurso; Lanche com suco na chegada; Brinquedos para as crianças
(pula-pula, castelinho e piscina de bolinhas); Pipoca e algodão doce; Sorteio de 80 prêmios,
entre eles 18 BICICLETAS; Apresentação de Banda; Distribuição de mais de 1000 brindes,
entre Squezes, protetor solar, bexigas e outros; Atendimento Clínico e Odontológico; Entre
muitas outras atrações para todos os participantes.
Podemos ver que este evento além de entreter tem ações de utilidade publica em
nosso município.
Em face ao exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares no que tange a
esta iniciativa e requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao
Homenageado Pastor Adevanir Magne e Igreja Batista Nova Aliança de Nova Odessa.
Nova Odessa, 1 de agosto de 2013.

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA
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PROJETOS DE LEI
EM TRAMITAÇÃO NAS
COMISSÕES PERMANENTES DE:

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

FINANÇAS E ORÇAMENTO

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO URBANO

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE
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PROJETO DE LEI N. 91/2013
Institui, no calendário oficial do Município, o “Dia de Prevenção ao Diabetes” e dá
outras providências.
Art. 1º. Fica instituído o “Dia de Prevenção ao Diabetes” no calendário oficial do
Município, com o objetivo de conscientizar a população sobre o diabetes.
Art. 2º. O evento será comemorado, anualmente, no dia 14 de novembro.
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, 10 de julho de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
JUSTIFICATIVA
Estamos submetendo à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que
institui, no calendário oficial do Município, o “Dia de Prevenção ao Diabetes” e dá outras
providências.
Conforme informações contidas no site do Ministério da Saúde, a Diabetes Mellitus
está entre as cinco doenças que mais matam. É uma doença metabólica caracterizada pelo
aumento atípico de glicose (açúcar) no sangue. Embora ainda não haja uma cura definitiva,
há vários tratamentos que podem melhorar a qualidade de vida.
De 2000 a 2010, o diabetes foi responsável por mais de 470 mil mortes em todo o
Brasil. Neste período, o número saltou de 35,2 mil para 54,8 mil. Isso significa que a taxa de
mortalidade avançou de 20,8 para 28,7 mortes por 100 mil habitantes.
O Dia Mundial do Diabetes (14 de novembro) foi criado em 1991 pela International
Diabetes Federation (IDF) em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), como
uma resposta ao crescente número de casos em todo o mundo. Em 2001 foi instituído o Dia
Estadual de Prevenção ao Diabetes, através da Lei 10.816, de 1º de junho de 2001, a ser
comemorado na mesma data.
O objetivo desta data é chamar a atenção, sobretudo no que diz respeito ao acesso à
sua prevenção e tratamento adequados e de qualidade para evitar complicações mais
severas, reduzindo o impacto sobre os indivíduos, famílias e custos para os sistemas de
saúde e para a sociedade em geral.
Pretendemos, através do presente projeto, instituir data similar no âmbito do
Município, dada a relevância do assunto.
Ante ao exposto, espero contar com o imprescindível apoio dos nobres pares na
aprovação da presente proposição.
Nova Odessa, 10 de julho de 2013.
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
*****************************************************************************************
PROJETO DE LEI Nº 92/2013
“Dispõe sobre a criação do Programa “Horta Escolar” nas instituições de ensino do
município de Nova Odessa e dá outras providências”.
Art. 1º. Fica criado no âmbito municipal o Programa “Horta Escolar”, destinado ao
cultivo de mudas de árvores frutíferas, hortaliças e plantas medicinais.
Art. 2º. A formação da horta será realizada por alunos das escolas, sob a supervisão
de técnicos da municipalidade, com apoio das comunidades.
Art. 3º. O Programa “Horta Escolar” tem como objetivos:
I – Promover a educação e a preservação ambiental;
II – O fornecimento de mudas às escolas e às comunidades locais;
III – O desenvolvimento de habilidades e aptidões dos estudantes;
IV – A ampliação da arborização em áreas públicas e privadas da cidade;
V – A iniciação e a formação profissional dos alunos;
VI – A criação de uma alternativa para geração de renda, o combate ao desemprego e
a criminalidade juvenil.
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Art. 4º. O Programa “Horta Escolar” será desenvolvido e implantado nas escolas do
município, podendo se expandir para áreas públicas destinadas pelo Executivo Municipal
para essa finalidade.
Art. 5º. Cabe ao Executivo Municipal, através de seu órgão competente, o
fornecimento de orientação técnica, equipamentos, adubos e sementes necessários à
execução do programa.
Art. 6º. O Executivo Municipal poderá firmar convênios com órgãos do Governo do
Estado, instituições de ensino ou com a iniciativa privada objetivando a viabilização do
programa.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 10 de julho de 2013.
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
JUSTIFICATIVA
Estamos submetendo à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que
dispõe sobre a criação do Programa “Horta Escolar” nas instituições de ensino do município
de Nova Odessa e dá outras providências.
O Programa “Horta Escolar” tem como objetivos: I – promover a educação e a
preservação ambiental; II – o fornecimento de mudas às escolas e às comunidades locais; III
– o desenvolvimento de habilidades e aptidões dos estudantes; IV – a ampliação da
arborização em áreas públicas e privadas da cidade; V – a iniciação e a formação
profissional dos alunos; VI – a criação de uma alternativa para geração de renda, o combate
ao desemprego e a criminalidade juvenil.
Prática já adotada por diversas instituições de ensino, a horta na escola oferece várias
vantagens para a comunidade, tais como: a) tornar mais concretos e próximos do dia-a-dia
do aluno, temas normalmente estudados apenas teoricamente, tais como a conservação do
solo, erosão, assoreamento, adubação e agrotóxicos, entre outros; b) oferecer motivação
concreta para que os alunos se interessem por conhecer os tipos de alimentos, sua
composição e as principais fontes de proteína, vitaminas e sais minerais; c) estimular o
desenvolvimento de hábitos em relação ao consumo de verduras e legumes; d) utilizar a
horta como espaço de observação da cadeia alimentar; e) compreender o processo de
fotossíntese, analisando a produção de açúcares e a queima de glicose, através do
equilíbrio estabelecido entre os vegetais e animais; f) iniciar os alunos em atividades
ligadas à pesquisa na área de ecologia como ciclos da matéria, fluxo de energia,
crescimento e regulação populacional; g) estabelecer um espaço democrático, fruto de
trabalho realizado em conjunto, que possibilite a interação entre pessoa/meio ambiente e
pessoa/pessoa, estimulando o exercício da cidadania e a interação entre as disciplinas na
construção de um trabalho interdisciplinar; h) oferecer oportunidade aos alunos de
aprender a cultivar plantas utilizadas como alimento; i) criar uma área verde na escola,
produtiva, pela qual todos se sintam responsáveis.
Além dos aspectos pedagógicos, algumas experiências com hortas em escolas
resultaram em melhoria na qualidade da merenda escolar, já que as hortas locais podem
produzir diversos tipos de alimentos saudáveis que podem ser incorporados à merenda. De
forma reflexa, incremento na qualidade dos alimentos implica melhoria na qualidade da
alimentação das crianças, de uma maneira simples e com baixo custo.
Com a criação de hortas nas escolas, pretende-se levar as crianças e adolescentes à
aquisição de hábitos saudáveis de alimentação, através do despertar da curiosidade e do
prazer de produzir e consumir alimentos frescos, saudáveis e, acima de tudo, frutos do seu
trabalho.
Além dos benefícios apontados, a iniciativa promove também o senso de
responsabilidade, pois os alunos serão responsáveis pelo bom andamento da horta. Os
professores podem, ainda, aproveitar para mostrar, na prática, e de forma interdisciplinar,
as matérias aprendidas nas salas de aula, como ecologia, biologia, meio ambiente e o bom
aproveitamento hídrico, entre outros.
Ante ao exposto, espero contar com o imprescindível apoio dos nobres pares na
aprovação da presente proposição.
Nova Odessa, 10 de julho de 2013.
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SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
*****************************************************************************************
PROJETO DE LEI N. 93/2013
Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de uma (01) cadeira de rodas para
atendimento aos deficientes e idosos nos edifícios comerciais e residenciais.
Art. 1º. Os edifícios residenciais e comerciais estabelecidos no Município, que possuam
elevadores de passageiros, ficam obrigados a manter uma (01) cadeira de rodas à
disposição de idosos e de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida.
Art. 2º. Os edifícios de que trata esta lei afixarão, em suas dependências internas,
inclusive nas garagens, cartazes ou placas indicativas dos locais em que a cadeira será
retirada e devolvida.
Art. 3º. O descumprimento das normas contidas nesta lei sujeitará o infrator ao
pagamento de multa no valor equivalente a trinta (30) UFESPs, aplicável em dobro, na
reincidência.
Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, se entender necessário.
Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data decorridos noventa (90) dias da data de sua
publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 12 de julho de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
JUSTIFICATIVA
Estamos submetendo à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que
dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de uma (01) cadeira de rodas para
atendimento aos deficientes e idosos nos edifícios comerciais e residenciais.
Em julho de 2008 foi publicada a Lei n. 2.292, de 14 de julho de 2008, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de manutenção de cadeira de rodas motorizadas dotadas de cesto
acondicionador de compras em supermercados de grande porte.
Já em outubro de 2011 entrou em vigor a Lei n. 2.546/2011 que fixa a mesma regra
em relação às agências bancárias e laboratórios de análises clínicas do Município.
Acreditamos que medida similar deveria ser adotada em relação aos edifícios
comerciais e residenciais estabelecidos em Nova Odessa.
Com relação à legalidade da proposição, o IBAM (Instituto Brasileiro da Administração
Municipal) assim se pronunciou:

“PG – Processo Legislativo. Obrigatoriedade de manutenção de cadeira de rodas em
edifícios residenciais e multifamiliares. Integração Social dos Portadores de deficiência.
Competência concorrente. Unidade Constitucional. Comentários.
(...)
A Constituição Federal estabelece no seu art. 24, XV ser de competência concorrente
da União, Estados e Distrito Federal a legitimidade para legislar sobre integração social dos
portadores de deficiência. No âmbito da competência constitucional concorrente, cabe à
União legislar sobre normas gerais, cabendo aos Estados suplementá-las no que for
necessário.
Muito embora não haja previsão expressa no referido dispositivo constitucional sobre
o Município, em razão do princípio da unidade constitucional, entende-se que este também
dispõe de competência concorrente em função do art. 30, I e II da Constituição da
República.
Dessa forma, entendo pela constitucionalidade do projeto de lei ora sob análise.
É o parecer, s.m.j. (Parecer n. 430/06 – Gustavo Granado – Consultor Técnico).
Ressalte-se, por fim, que nos Municípios de Guarulhos e Piracicaba já existem
normativos nesse sentido (Lei n. 6.299/2007 e Lei n. 7.567/2013).
Ante ao exposto, espero contar com o imprescindível apoio dos nobres pares na
aprovação da presente proposição.
Nova Odessa, 12 de julho de 2013.
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CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
*****************************************************************************************
PROJETO DE LEI N. 95/2013
“Institui, no calendário oficial do Município, a “Semana do Jovem Empreendedor” e dá
outras providências”.
Art. 1º. Fica instituída a “Semana do Jovem Empreendedor” no calendário oficial do
Município com o objetivo de disseminar a cultura empreendedora entre as crianças e
jovens.
Art. 2º. O evento será comemorado, anualmente, na segunda semana do mês de
março.
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, 29 de julho de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
JUSTIFICATIVA
Estamos submetendo à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que
institui, no calendário oficial do Município, a “Semana do Jovem Empreendedor”.
Através da Lei n. 2.592, de 19 de abril de 2012 foi instituído o Programa Jovens
Empreendedores no Município, visando disseminar a cultura empreendedora entre as
crianças e jovens do ensino fundamental. Trata-se de um convênio firmado entre a
Prefeitura Municipal e o Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas do Estado de São
Paulo (SEBRAE), destinado a implementar o Programa Jovens Empreendedores.
Atualmente, o ensino fundamental hoje não deve limitar-se a alfabetizar e dar
formação básica. É preciso preocupar-se com a preparação do aluno para enfrentar os
desafios futuros do mercado de trabalho. Foi pensando nisso que o SEBRAE desenvolveu o
Programa Jovens Empreendedores, Primeiros Passos, destinado a crianças e jovens de 7 a
14 anos do nível fundamental de ensino.
O Programa Jovens Empreendedores faz uso de recursos lúdicos como ferramenta de
envolvimento e fixação de conceitos. Os cursos geram interesse sobre o mundo dos
negócios, ensinando aos alunos como dar os primeiros passos rumo ao sucesso em sua,
futura, vida profissional.
O objetivo do programa é a disseminação da cultura empreendedora entre os jovens a
fim de despertar na população escolar a iniciativa na busca de possibilidades de inserção
no mercado de trabalho por meio da criação de seu próprio negócio. O programa é
realizado tanto nas escolas públicas como nas privadas. Sendo a proposta do curso
compatível com currículo do ensino fundamental, fica a critério da escola a inserção do
curso na carga horária do ensino regular ou promovê-lo em horário alternativo, como no
período que não seja o horário regular das aulas, sábados e noites.
São inúmeras as contribuições e benefícios do Programa Educação Empreendedora,
tanto para a Prefeitura e Secretaria de Educação, como para professores e alunos, entre
elas:
Para Prefeituras e Secretarias de Ensino
Incentiva o desenvolvimento local ao impulsionar práticas empreendedoras e
melhorias locais;
Diferencial na atuação pública ao exercitar o capítulo XIV da Lei Geral municipal que
trata da Educação Empreendedora no município;
Para Instituição de Ensino Parceira
Propicia integração entre alunos – professores – comunidade;
Espaço estimulador do desenvolvimento local;
Possibilita potencializar a qualificação de profissionais;
Impulsionar sujeitos para protagonizarem suas vidas.
Para Professores
Desenvolvem-se profissionalmente;
Ampliam sua capacidade de atuação;
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Estímulo ao seu crescimento enquanto sujeito social.
Para Alunos
Incentivo para serem atores das próprias vidas nas diferentes esferas sociais e
construir os seus caminhos através do estímulo ao comportamento empreendedor;
Impulso para uma atuação mais reflexiva e inovadora frente aos acontecimentos.
Pretendemos, através do presente projeto, incluir no calendário oficial do Município
uma semana voltada à disseminação da cultura empreendedora entre as crianças e jovens.
O evento será comemorado na segunda semana do mês de março.
Em Americana, semana similar foi incluída no calendário oficial do Município através
da Lei n. 4.705, de 15 de setembro de 2008 (doc. anexo).
Diante da relevância da matéria, esperamos contar com o imprescindível apoio dos
nobres pares na aprovação da presente proposição.
Nova Odessa, 29 de julho de 2013.
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO
*****************************************************************************************
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 11/2013
"Que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, referentes ao
exercício de 2011".
Art. 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, referentes
ao exercício de 2011, em consonância com o acórdão da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo e demais elementos contidos no processo CM-187/2013 e
TC-0994/026/11.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 05 de julho de 2013.
VLADIMIR A. DA FONSECA
AVELINO X. ALVES
CLÁUDIO J. SCHOODER
JUSTIFICATIVA
Submetemos à elevada apreciação plenária o presente projeto de decreto legislativo,
atendendo ao disposto no inciso VII do art. 16 da Lei Orgânica do Município c.c. a alínea a, §
1º do art. 193 e arts. 262 e seguintes do Regimento Interno.
A apreciação das contas públicas locais pelo Poder Legislativo tem co-participação do
Tribunal de Contas do Estado, nos termos do art. 31, §§ 1º e 2º da Constituição Federal.
Referida participação faz-se imprescindível, uma vez que as contas são previamente
submetidas àquele órgão para análise e emissão de parecer prévio, cujo conteúdo
proporcionará aos vereadores as informações e os esclarecimentos técnicos necessários à
sua orientação no momento de julgá-las definitivamente.
A esse respeito, vale transcrever as considerações contidas na Revista de
Administração Municipal, n.202, jan/março de 1992, p. 63:
“O parecer prévio do Tribunal de Contas exige da Câmara não apenas a aprovação ou
rejeição, mas torna imperioso o acompanhamento, pela Câmara, da execução
orçamentária, a fim de que possam os vereadores conhecer e decidir quanto à regularidade
das contas do Prefeito.
A rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas, favorável ou contrário às contas,
só pode se dar pelo voto de dois terços dos membros da Câmara. Em qualquer caso, a
Câmara deve decidir: sem voto não há aprovação ou rejeição.
Por isso, quando a Câmara levar o parecer prévio à apreciação do Plenário, deve fazêlo instruído com o parecer de sua Comissão Permanente de Acompanhamento da Execução
Orçamentária e de Finanças, ou por comissão similar. Cumpre enfatizar que, sendo
autônomo o Município, os pareceres do Tribunal de Contas apenas subsidiam as decisões
dos vereadores. A palavra final, a decisão, cabe sempre ao Poder Legislativo. Assim é que
não necessitam os vereadores ser financistas, auditores, economistas. Tais profissionais e
outros especialistas encontram-se no Tribunal de Contas que emite seus pareceres
técnicos. Ao vereador cabe, com a ajuda de sua assessoria própria, se necessário, analisar
os pareceres, para daí então julgar e decidir sobre as contas apresentadas”.
Neste contexto, consoante se verifica do acórdão lançado pela Segunda Câmara do
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Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na sessão realizada em 12 de março de 2013,
aquela Corte deliberou por emitir parecer favorável à aprovação das contas prestadas pela
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, exercício de 2011.
O processo contém o registro de toda a tramitação levada a efeito no tocante às
contas, inclusive pareceres da assessoria técnica do Tribunal, que foram lançados no curso
da tramitação.
Da análise dos documentos recebidos da Corte de Contas verificamos, em síntese,
que:
a) com relação às despesas com ensino a Municipalidade atendeu ao disposto no art.
212 da Constituição Federal, superando o limite mínimo de 25% e alcançando o percentual
de 27,06%;
b) no que tange à saúde, constatou-se que foi atingido índice de 26,10%,
ultrapassando, portanto, o percentual mínimo constitucional de 15% estabelecido no § 1º
do art. 77 da ADCT da Constituição Federal;
c) no tocante ao gasto com pessoal, o Executivo Municipal ficou dentro do limite de
54% da receita corrente líquida previsto pelo art. 20, III, b da Lei Complementar n.101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), uma vez que alcançou o percentual de 46,06%.
Além disso, aplicou na valorização do magistério: 62,39% e utilizou 99,30% dos
recursos do FUNDEB. Tais resultados contábeis foram determinantes na aprovação das
contas.
Diante de todo o exposto, esta Comissão submete à elevada apreciação dos nobres
pares a presente proposição, por meio da qual se manifesta pelo acolhimento do acórdão e
consequente aprovação das contas.
Nova Odessa, 05 de julho de 2013.
VLADIMIR A. DA FONSECA
AVELINO X. ALVES
CLÁUDIO J. SCHOODER
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