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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 06
de fevereiro de 2012, obedecendo a seguinte ordem: 1ª
parte - Pequeno Expediente – Ordem do Dia e Explicação
Pessoal. 2ª parte – Requerimentos, Moções e Uso da
Tribuna Livre.

EXPEDIENTE
FASE INFORMATIVA
PAUTA DE
INFORMAÇÕES, INDICAÇÕES E
MOÇÕES DE PESAR
SESSÃO ORDINÁRIA DE
06 DE FEVEREIRO DE 2012
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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES”
Recebemos da Prefeitura Municipal de Nova Odessa o balancete da receita e
despesa referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2011.
Recebemos do Ministério da Saúde 15 (quinze) comunicados informando
sobre a liberação de recursos financeiros para o município de Nova Odessa.
Recebemos do Ministério da Educação 04 (quatro) comunicados informando
sobre a liberação de recursos financeiros para o município de Nova Odessa.
Recebemos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome 01
(um) comunicado informando sobre a liberação de recursos financeiros para o
município de Nova Odessa.
Recebemos da Comissão de Auxílio Transporte a relação de alunos
beneficiados referente aos meses de novembro e dezembro de 2011.
Recebemos do SEGAM o relatório de ocorrências referente ao mês de
DEZEMBRO/2011.
As Indicações e as Moções de Pesar apresentadas nesta sessão serão
encaminhadas aos respectivos destinatários.
Toda correspondência lida nesta fase do expediente encontra-se à disposição
dos senhores vereadores para consulta na secretaria desta Casa.

PAUTA DE INDICAÇÕES
N. 01/2012 - Autor: HERMES ARAUJO DOS SANTOS

Solicita a realização de reparos na camada asfáltica da Rua Anchieta, próximo ao
cruzamento com a Rua Heitor Cibin, pelas razões que especifica.

N. 02/2012 - Autor: AUREO NASCIMENTO LEITE

Indica ao Chefe do Executivo a implantação de áreas de lazer nos bairros que
especifica.

N. 03/2012 - Autor: ADRIANO LUCAS ALVES

Indica ao Poder Executivo a necessidade de recuperação da malha asfáltica da Rua
Benedito Capelato, no Parque Fabrício.

N. 04/2012 - Autor: ADRIANO LUCAS ALVES

Solicita a mudança da boca de lobo localizada na Rua dos Ingás, n. 330, no Jardim
Capuava.

N. 05/2012 - Autor: ADRIANO LUCAS ALVES

Indica adoção de medidas no sentido de efetuar corte da vegetação e limpeza dos
terrenos existentes na Rua das Mangabeiras, na altura do número 191, no Jardim
Capuava.

N. 06/2012 - Autor: JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO

Indica adoção de medidas no sentido de tapar buraco na Rua das Crianças, nas
proximidades do n. 1.171, Jardim Res. Triunfo.
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N. 07/2012 - Autor: JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO

Indica adoção de medidas no sentido de efetuar a retirada de entulho e tapar
buraco na Rua 01 (Um) esquina com Rua Manuel de Oliveira Azenha, Jardim São
Manoel.

N. 08/2012 - Autor: HERMES ARAUJO DOS SANTOS

Solicita a adoção de medidas em relação à ponte que liga o Residencial Klavin ao
Jardim das Palmeiras.

N. 09/2012 - Autor: JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO

Indica adoção de medidas no sentido de efetuar o corte e retirada da vegetação do
Campo de Futebol do Jardim Planalto.

N. 10/2012 - Autor: GERVÁSIO DE BRITO

Solicita a adoção de medidas com relação ao bueiro existente na Rua Rafaela
Manzin Piconi, em frente ao n. 15, no Residencial Klavin.

N. 11/2012 - Autor: GERVÁSIO DE BRITO

Solicita a adoção de medidas com relação ao bueiro existente na Rua Emílio
Bassora, em frente ao n. 50, no Residencial Klavin.

N. 12/2012 - Autor: ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA

Solicita a implantação de lombada nas ruas que especifica (Alexandre Bassora,
Pedro Parras de Camargo, Tamboril e Porfhirio Preto).

N. 13/2012 - Autor: VAGNER BARILON

Indicamos ao Poder Executivo a necessidade de reparos na calçada que dá acesso
aos pedestres pela Rua Miguel Bechis Filho no Jardim Flórida ao centro da cidade.

N. 14/2012 - Autor: VAGNER BARILON

Indicamos ao Poder Executivo a necessidade de recuperação da malha asfáltica da
Rua Bento Toledo Rodovalo, esquina com a Rua João Bordon, na Vila Azenha.

N. 15/2012 - Autor: VAGNER BARILON

Indicamos ao Poder Executivo a necessidade de recuperação da malha asfáltica da
Rua Bento Toledo Rodovalo, esquina com a Rua João Barbosa, no Jardim Fadel.

N. 16/2012 - Autor: VAGNER BARILON

Indicamos ao Poder Executivo a necessidade de recuperação da malha asfáltica da
Rua Donizete Aparecido Cordeiro, em toda sua extensão, no Jardim São Manoel.

N. 17/2012 - Autor: VAGNER BARILON

Indicamos ao Poder Executivo a necessidade de implantação de uma lombada na
Rua Olívio Domingos Casazza, no Jardim Maria Helena.

N. 18/2012 - Autor: VAGNER BARILON

Indicamos ao Poder Executivo a necessidade de limpeza da área localizada entre a
Rua Donizete Cordeiro e Vitório Crispim, no Jardim São Manoel.

N. 19/2012 - Autor: VAGNER BARILON

Indicamos ao Poder Executivo a necessidade de implantação de limitador de altura,
no pontilhão do Jardim São Jorge e melhoria das mesmas.
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N. 20/2012 - Autor: VAGNER BARILON

Indicamos ao Poder Executivo a necessidade de implantação de alambrado em
torno do parquinho existente na Rua Olívio Belinate, em frente a Igreja Batista do
Caminho, no Jd. São Manoel.

N. 21/2012 - Autor: VAGNER BARILON

Indicamos ao Poder Executivo que através dos setores competentes façam o
reparo da rede de galerias pluviais, localizado na Rua Pedro Pinheiro Alves, no
Bairro Vila Azenha.

N. 22/2012 - Autor: ANGELO ROBERTO RÉSTIO

Indicamos ao Prefeito Municipal, a aplicação da Lei n. 1.303/92, que dispõe sobre a
limpeza e conservação de terrenos, construção de muros e passeios, no que tange
à Avenida Eddy de Freitas Crissiúma, em frente ao n. 560.

N. 23/2012 - Autor: VAGNER BARILON

Indicamos ao Poder Executivo que através dos setores competentes façam a
limpeza e a recuperação do campo de futebol do Jardim Flórida.

PAUTA DE MOÇÕES DE PESAR
N. 01/2012 - Autor: JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor Aparecido Donizeti Bonfadine.

N. 02/2012 - Autor: ADRIANO LUCAS ALVES

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor José Ferreira Sobrinho.

N. 04/2012 - Autor: ADRIANO LUCAS ALVES

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor José Alfredo Quirino.

N. 06/2012 - Autor: JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor Geraldo Machado dos Santos.

N. 07/2012 - Autor: AUREO NASCIMENTO LEITE

Voto de pesar pelo falecimento do empresário Lourenço Chohfi.

N. 08/2012 - Autor: ADRIANO LUCAS ALVES

Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor ANGELO ADELBIO MARIN.
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EXPEDIENTE
FASE DELIBERATIVA
ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
PLENÁRIA NA PRIMEIRA
SESSÃO ORDINÁRIA A SER
REALIZADA NO DIA

06 DE FEVEREIRO DE 2012
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ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
NOVA ODESSA, REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011.
Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro do ano de 2011 (dois mil e onze),
presentes os seguintes vereadores: ADRIANO LUCAS ALVES, ANGELO ROBERTO
RÉSTIO, ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, AUREO NASCIMENTO LEITE, CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, GERVÁSIO DE BRITO, HERMES ARAUJO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS
BELIZÁRIO e VAGNER BARILON, realizou a Câmara Municipal sua quadragésima
terceira sessão ordinária do terceiro ano legislativo, da décima segunda legislatura
do ano 2011. Às 18 (dezoito) horas e 20 (vinte) minutos, havendo número legal, o
presidente, vereador ADRIANO LUCAS ALVES, declara aberta a sessão e procede a
leitura de um trecho da bíblia. FASE INFORMATIVA: INDICAÇÕES: Do vereador JOSÉ
CARLOS BELIZÁRIO, INDICAÇÃO N. 541/2011 que indica adoção de medidas no
sentido de efetuar corte da vegetação e limpeza do Campo do Jardim Planalto.
INDICAÇÃO N. 542/2011 que indica adoção de medidas no sentido de instalar
lixeiras na Rua Alexandre Bassora. INDICAÇÃO N. 543/2011 que indica adoção de
medidas no sentido de efetuar corte da vegetação e limpeza dos terrenos
existentes na Avenida Brasil, Jardim Marajoara. INDICAÇÃO N. 544/2011 que indica
adoção de medidas no sentido de efetuar corte da vegetação e limpeza dos
terrenos existentes na Rua Vhelmes Rosembergs, Jardim Monte das Oliveiras.
INDICAÇÃO N. 545/2011 que indica adoção de medidas no sentido de efetuar
reparos na malha asfáltica na Avenida São Gonçalo, Jardim Santa Rita II. INDICAÇÃO
N. 546/2011 que indica adoção de medidas no sentido de efetuar reparos na malha
asfáltica na Rua das Acácias, Jardim das Palmeiras. INDICAÇÃO N. 547/2011 que
indica adoção de medidas no sentido de efetuar reparos na malha asfáltica na Rua
Sigismundo Andermann, Jardim de Éden. INDICAÇÃO N. 548/2011 que indica adoção
de medidas no sentido de efetuar reparos na boca de lobo existente na Rua 13 de
Maio, Jardim Bela Vista. Do vereador GERVÁSIO DE BRITO, INDICAÇÃO N. 549/2011
que indica a adoção de medidas voltadas à implantação de cimento e a colocação
de um poste de iluminação na praça existente na Rua Alfredo Leite Camargo.
INDICAÇÃO N. 550/2011 que indica gestões junto à CPFL objetivando a adoção de
medidas necessárias voltadas à implantação de um poste de iluminação na Rua
Alfredo Leite Camargo, no Residencial Lopes Iglesias. Do Vereador HERMES ARAUJO
DOS SANTOS, INDICAÇÃO N. 551/2011 que indica a realização de reparos no asfalto
próximo à guia em frente ao Fórum na Avenida João Pessoa. INDICAÇÃO N.
552/2011 que indica a substituição das árvores situadas na Rua Vitório Crispim,
próximo ao n. 922, no Jardim das Palmeiras, pelas razões que especifica. INDICAÇÃO
N. 553/2011 que indica a implantação da sinalização necessária no ponto de táxi
situado na Avenida João Pessoa, em frente ao Fórum. Do vereador VAGNER
BARILON, INDICAÇÃO N. 554/2011 que indicamos ao Poder Executivo a necessidade
de recuperação do asfalto da Rua Cezarina Constancio Bordon em frente ao n. 385,
no Jardim Santa Luiza II. INDICAÇÃO N. 555/2011 que indicamos ao Poder Executivo
a necessidade de manutenção na tampa de esgoto e limpeza do bueiro, localizado
na Rua Irineu José Bordon, em frente ao n. 656, no Jd. Santa Luiza I. INDICAÇÃO N.
556/2011 que indicamos ao Poder Executivo a necessidade de construção de
passeio público na área onde está situada a sede da APADANO, no Jardim Santa
Luiza. INDICAÇÃO N. 557/2011 que indicamos ao Poder Executivo a necessidade de
recuperação do asfalto da Rua Irineu José Bordon, entre as Ruas Virgilio J. Bodini e
Arlindo Cassasa, no Jardim Santa Luiza I. INDICAÇÃO N. 558/2011 que indicamos ao
Poder Executivo a necessidade de recuperação do asfalto da Rua Cezarina
Constancio Bordon, esquina com a Rua Arlindo Cassasa, no Jardim Santa Luiza II.
INDICAÇÃO N. 559/2011 que indicamos ao Poder Executivo a necessidade de
limpeza do terreno localizado na Rua Antonio de Oliveira, ao lado do n. 22, na Vila
Azenha. MOÇÕES DE PESAR. Do vereador GERVÁSIO DE BRITO, MOÇÃO N. 391/2011
voto de pesar pelo falecimento de EDSON MARTINS. MOÇÃO N. 392/2011 voto de
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pesar pelo falecimento da Srª. ELIANE DE OLIVEIRA BUENO. MOÇÃO N. 395/2011
voto de pesar pelo falecimento da Sra. ILDA FERREIRA DA SILVA. Do vereador
VAGNER BARILON, MOÇÃO N. 397/2011 voto de pesar pelo falecimento do vereador
campineiro Gilberto Celestino Brasio - Biléo Soares (faixa 01). ATA DA
QUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada em discussão, não
havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 02). Em
seguida o presidente anuncia a ORDEM DO DIA – 01 – PROJETO DE LEI N. 79/2011,
DE AUTORIA DO EXECUTIVO, QUE ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO
DE NOVA ODESSA PARA O EXERCICIO DE 2012. EMENDA N. 01/2011 – SUBSTITUTIVA
DE AUTORIA DOS VEREADORES VAGNER BARILON E ADRIANO LUCAS ALVES AO
PROJETO DE LEI N. 79/2011. É colocada em discussão, os vereadores VAGNER
BARILON, AUREO NASCIMENTO LEITE, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e ANTONIO JOSÉ
REZENDE SILVA discursam. É colocada em votação, sendo REPROVADA por cinco
votos contrários (ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, AUREO NASCIMENTO LEITE,
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, GERVÁSIO DE BRITO e HERMES ARAUJO DOS SANTOS) e
três favoráveis (ANGELO ROBERTO RÉSTIO, JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO e VAGNER
BARILON) (faixa 03). EMENDA N. 02/2011 – SUBSTITUTIVA DE AUTORIA DOS
VEREADORES VAGNER BARILON E ADRIANO LUCAS ALVES AO PROJETO DE LEI N.
79/2011. É colocada em discussão, os vereadores VAGNER BARILON, AUREO
NASCIMENTO LEITE, HERMES ARAUJO DOS SANTOS, ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA,
GERVÁSIO DE BRITO e ADRIANO LUCAS ALVES discursam. É colocada em votação,
sendo REPROVADA por cinco votos contrários (ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA,
AUREO NASCIMENTO LEITE, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, GERVÁSIO DE BRITO e
HERMES ARAUJO DOS SANTOS) e três favoráveis (ANGELO ROBERTO RÉSTIO, JOSÉ
CARLOS BELIZÁRIO e VAGNER BARILON) (faixa 04). EMENDA N. 03/2011 –
SUBSTITUTIVA DE AUTORIA DOS VEREADORES VAGNER BARILON E ADRIANO LUCAS
ALVES AO PROJETO DE LEI N. 79/2011. É colocada em discussão, os vereadores
VAGNER BARILON, ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, GERVÁSIO DE BRITO, HERMES
ARAUJO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO e AUREO NASCIMENTO LEITE
discursam. É colocada em votação, sendo REPROVADA por cinco votos contrários
(ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, AUREO NASCIMENTO LEITE, CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, GERVÁSIO DE BRITO e HERMES ARAUJO DOS SANTOS) e três favoráveis
(ANGELO ROBERTO RÉSTIO, JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO e VAGNER BARILON) (faixa
05). EMENDA N. 04/2011 – SUBSTITUTIVA DE AUTORIA DOS VEREADORES VAGNER
BARILON E ADRIANO LUCAS ALVES AO PROJETO DE LEI N. 79/2011. É colocada em
discussão, os vereadores VAGNER BARILON, ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA,
ANGELO ROBERTO RÉSTIO e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursam. É colocada em
votação, sendo REPROVADA por cinco votos contrários (ANTONIO JOSÉ REZENDE
SILVA, AUREO NASCIMENTO LEITE, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, GERVÁSIO DE BRITO
e HERMES ARAUJO DOS SANTOS) e três favoráveis (ANGELO ROBERTO RÉSTIO, JOSÉ
CARLOS BELIZÁRIO e VAGNER BARILON) (faixa 06). EMENDA N. 05/2011 –
SUBSTITUTIVA DE AUTORIA DOS VEREADORES VAGNER BARILON E ADRIANO LUCAS
ALVES AO PROJETO DE LEI N. 79/2011. É colocada em discussão, os vereadores
VAGNER BARILON, AUREO NASCIMENTO LEITE, ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA,
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO, ADRIANO LUCAS ALVES e
GERVÁSIO DE BRITO discursam. É colocada em votação, sendo REPROVADA por
cinco votos contrários (ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, AUREO NASCIMENTO LEITE,
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, GERVÁSIO DE BRITO e HERMES ARAUJO DOS SANTOS) e
três favoráveis (ANGELO ROBERTO RÉSTIO, JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO e VAGNER
BARILON) (faixa 07). EMENDA N. 06/2011 – SUBSTITUTIVA DE AUTORIA DOS
VEREADORES VAGNER BARILON E ADRIANO LUCAS ALVES AO PROJETO DE LEI N.
79/2011. É colocada em discussão, os vereadores VAGNER BARILON, CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, ANGELO ROBERTO RÉSTIO, ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA e ADRIANO
LUCAS ALVES discursam. É colocada em votação, sendo REPROVADA por cinco
votos contrários (ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, AUREO NASCIMENTO LEITE,
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CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, GERVÁSIO DE BRITO e HERMES ARAUJO DOS SANTOS) e
três favoráveis (ANGELO ROBERTO RÉSTIO, JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO e VAGNER
BARILON) (faixa 08). EMENDA N. 07/2011 – SUBSTITUTIVA DE AUTORIA DOS
VEREADORES VAGNER BARILON E ADRIANO LUCAS ALVES AO PROJETO DE LEI N.
79/2011. O presidente submete a apreciação plenária requerimento para
prorrogação da sessão por mais uma hora, sendo o pedido aprovado por
unanimidade. Em seguida a Emenda n. 07/2011 é colocada em discussão, os
vereadores VAGNER BARILON, AUREO NASCIMENTO LEITE, ANTONIO JOSÉ REZENDE
SILVA, JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO, GERVÁSIO DE BRITO e ADRIANO LUCAS ALVES
discursam. É colocada em votação, sendo REPROVADA por cinco votos contrários
(ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, AUREO NASCIMENTO LEITE, CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, GERVÁSIO DE BRITO e HERMES ARAUJO DOS SANTOS) e três favoráveis
(ANGELO ROBERTO RÉSTIO, JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO e VAGNER BARILON) (faixa
09). EMENDA N. 08/2011 – SUBSTITUTIVA DE AUTORIA DOS VEREADORES VAGNER
BARILON E ADRIANO LUCAS ALVES AO PROJETO DE LEI N. 79/2011. É colocada em
discussão, os vereadores VAGNER BARILON, ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, AUREO
NASCIMENTO LEITE e GERVÁSIO DE BRITO discursam. É colocada em votação,
sendo REPROVADA por cinco votos contrários (ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA,
AUREO NASCIMENTO LEITE, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, GERVÁSIO DE BRITO e
HERMES ARAUJO DOS SANTOS) e dois favoráveis (JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO e
VAGNER BARILON), estando ausente o vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO (faixa
10). EMENDA N. 09/2011 – SUBSTITUTIVA DE AUTORIA DOS VEREADORES VAGNER
BARILON E ADRIANO LUCAS ALVES AO PROJETO DE LEI N. 79/2011. É colocada em
discussão, os vereadores VAGNER BARILON e ADRIANO LUCAS ALVES discursam. É
colocada em votação, sendo REPROVADA por cinco votos contrários (ANTONIO JOSÉ
REZENDE SILVA, AUREO NASCIMENTO LEITE, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, GERVÁSIO
DE BRITO e HERMES ARAUJO DOS SANTOS) e três favoráveis (ANGELO ROBERTO
RÉSTIO, JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO e VAGNER BARILON) (faixa 11). EMENDA N.
10/2011 – SUBSTITUTIVA DE AUTORIA DOS VEREADORES VAGNER BARILON E
ADRIANO LUCAS ALVES AO PROJETO DE LEI N. 79/2011. É colocada em discussão, os
vereadores VAGNER BARILON, GERVÁSIO DE BRITO, ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA
e JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO discursam. É colocada em votação, sendo REPROVADA
por cinco votos contrários (ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, AUREO NASCIMENTO
LEITE, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, GERVÁSIO DE BRITO e HERMES ARAUJO DOS
SANTOS) e três favoráveis (ANGELO ROBERTO RÉSTIO, JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO e
VAGNER BARILON) (faixa 12). EMENDA N. 11/2011 – SUBSTITUTIVA DE AUTORIA DOS
VEREADORES VAGNER BARILON E ADRIANO LUCAS ALVES AO PROJETO DE LEI N.
79/2011. É colocada em discussão, os vereadores VAGNER BARILON e ANGELO
ROBERTO RÉSTIO discursam. É colocada em votação, sendo REPROVADA por cinco
votos contrários (ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, AUREO NASCIMENTO LEITE,
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, GERVÁSIO DE BRITO e HERMES ARAUJO DOS SANTOS) e
dois favoráveis (JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO e VAGNER BARILON). O vereador ANGELO
ROBERTO RÉSTIO ocupava a presidência (faixa 13). EMENDA N. 12/2011 –
SUBSTITUTIVA DE AUTORIA DOS VEREADORES VAGNER BARILON E ADRIANO LUCAS
ALVES AO PROJETO DE LEI N. 79/2011. O presidente submete a apreciação plenária
requerimento para prorrogação da sessão por mais uma hora. Os vereadores
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, ADRIANO LUCAS ALVES, ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA,
ANGELO ROBERTO RÉSTIO e AUREO NASCIMENTO LEITE discursam. O vereador
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita a suspensão da sessão por cinco minutos, sendo
atendido. Reaberta a sessão, o requerimento de prorrogação da sessão por mais
uma hora e votado sendo APROVADO por unanimidade. Em seguida a emenda n.
12/2011 é colocada em discussão, os vereadores VAGNER BARILON, AUREO
NASCIMENTO LEITE, JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO, ANGELO ROBERTO RÉSTIO, ANTONIO
JOSÉ REZENDE SILVA, GERVÁSIO DE BRITO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e ADRIANO
LUCAS ALVES discursam. É colocada em votação, sendo APROVADA por sete votos
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favoráveis (ANGELO ROBERTO RÉSTIO, ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, CLÁUDIO
JOSÉ SCHOODER, GERVÁSIO DE BRITO, HERMES ARAUJO DOS SANTOS, JOSÉ
CARLOS BELIZÁRIO e VAGNER BARILON) e um contrário (AUREO NASCIMENTO
LEITE) (faixa 14). PROJETO DE LEI N. 79/2011, DE AUTORIA DO EXECUTIVO, QUE
ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA PARA O
EXERCICIO DE 2012. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 15). 02 – PROJETO DE LEI N.
83/2011 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, QUE OBRIGA A
INSTALAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS NOS EVENTOS DE QUALQUER NATUREZA NO
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O vereador VAGNER BARILON solicita que o
remanescente da pauta seja votado em bloco. O vereador ANTONIO JOSÉ REZENDE
SILVA se manifesta, sendo o pedido REPROVADO pelo Plenário. O Projeto de Lei n.
83/2011 é colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo
APROVADO por unanimidade (faixa 16). 03 – PROJETO DE LEI N. 84/2011 DE
AUTORIA DO VEREADOR ANGELO ROBERTO RÉSTIO, QUE OBRIGA OS
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS A MANTER GUARDA-VOLUMES À DISPOSIÇÃO DE
SEUS USUÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, não
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 17). 04
– PROJETO DE LEI N. 85/2011 DE AUTORIA DO VEREADOR AUREO NASCIMENTO LEITE,
QUE DÁ DENOMINAÇÃO DE "PROFESSORA WALDEREZ GAZZETTA" AO CENTRO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO À RUA JOSÉ DE PAIVA, N.165, NO
JARDIM PLANALTO. É colocado em discussão, os vereadores ANGELO ROBERTO
RÉSTIO, AUREO NASCIMENTO LEITE e ADRIANO LUCAS ALVES discursam. É colocado
em votação, sendo APROVADO por unanimidade (ANGELO ROBERTO RÉSTIO,
ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, AUREO NASCIMENTO LEITE, CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, GERVÁSIO DE BRITO, HERMES ARAUJO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS
BELIZÁRIO e VAGNER BARILON) (faixa 18). 05 – PROJETO DE LEI N. 86/2011 DE
AUTORIA DO VEREADOR AUREO NASCIMENTO LEITE, QUE DÁ DENOMINAÇÃO DE
"PROFESSORA MARIA CECÍLIA BORRIERO MILANI" AO CENTRO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO À RUA FREDERICO BASSORA, N.101, NO GREEN
VILLAGE. É colocado em discussão, o vereador ADRIANO LUCAS ALVES discursa. É
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (ANGELO ROBERTO
RÉSTIO, ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, AUREO NASCIMENTO LEITE, CLÁUDIO JOSÉ
SCHOODER, GERVÁSIO DE BRITO, HERMES ARAUJO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS
BELIZÁRIO e VAGNER BARILON) (faixa 19). 06 – SUBSTITUTIVO N. 01 AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 04/2011 DE AUTORIA DO VEREADOR ADRIANO LUCAS
ALVES, QUE INSTITUI O PROJETO CÂMARA MELHOR IDADE. É colocado em discussão,
o vereador GERVÁSIO DE BRITO solicita vista do substitutivo. O vereador ADRIANO
LUCAS ALVES solicita a retirada do projeto. O presidente informa que o pedido de
retirada do Projeto de Decreto Legislativo n. 04/2011 não pode ser atendido,
prevalecendo o pedido de vista feito pelo vereador GERVÁSIO DE BRITO em relação
ao Substitutivo n. 01 (faixa 20). 07 – REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE LEI N. 79/2011, DE AUTORIA DO EXECUTIVO, QUE ESTIMA
RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA PARA O EXERCICIO DE
2012. A redação final do Projeto de Lei n. 79/2011 é colocada em discussão, não
havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade (faixa 21).
Após, o presidente anuncia PAUTA DE REQUERIMENTOS E MOÇÕES: O vereador
AUREO NASCIMENTO LEITE solicita que os requerimentos e as moções sejam
votados em bloco, sendo o pedido APROVADO por unanimidade. Os requerimentos
e as moções a seguir especificados são APROVADOS por unanimidade:
REQUERIMENTO 755/2011 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, que
solicita informações do Prefeito Municipal e da Vigilância Sanitária sobre as medidas
que serão adotadas com relação à presença de caramujos africanos no endereço
que especifica (REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL). REQUERIMENTO 688/2011 de
autoria do vereador VAGNER BARILON, que solicita ao Poder Executivo, informações
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acerca da fiscalização em relação à empresa que explora os serviços de transporte
coletivo urbano. REQUERIMENTO 725/2011 de autoria do vereador ADRIANO LUCAS
ALVES, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a máquina que está
parada há quase um mês ao lado do rio Quilombo, na Vila Azenha. REQUERIMENTO
744/2011 de autoria do vereador ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, que solicita
informações do Prefeito Municipal sobre os recursos financeiros recebidos pelo
Município, no período de janeiro de 2007 até a presente data. REQUERIMENTO
745/2011 de autoria do vereador JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO, que solicita informações
do Prefeito Municipal referente ao processo de erosão na Avenida Carlos Botelho,
Jardim Santa Rosa. REQUERIMENTO 746/2011 de autoria do vereador JOSÉ CARLOS
BELIZÁRIO, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de
construir passeio público na Avenida José Penachione, Jardim Planalto.
REQUERIMENTO 747/2011 de autoria do vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO, que
solicita informações do Chefe do Executivo, sobre a possibilidade de se promover a
retirada da estrutura física das praças de pedágio do município. REQUERIMENTO
748/2011 de autoria do vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO, que solicita
informações do Chefe do Executivo, sobre a possibilidade de asfaltar as margens da
Rodovia Rodolfo Kivitz ao lado da APAE, no trevo do Parque Residencial Klavin.
REQUERIMENTO 749/2011 de autoria do vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO, que
solicita informações do Chefe do Executivo, sobre o espaço para festas situado à
Armando Frizoni S/N, no antigo plantão de vendas no Jardim Maria Helena
(denominado "Clube Brasil"). REQUERIMENTO 750/2011 de autoria do vereador
VAGNER BARILON, que solicita informações do Chefe do Poder Executivo referente à
necessidade de sinalização de solo na Rua Tamboril com a Rua Manoel de Oliveira
Azenha no Jardim das Palmeiras. REQUERIMENTO 751/2011 de autoria do vereador
VAGNER BARILON, que solicita informações do Chefe do Poder Executivo referente à
necessidade de sinalização de solo na Avenida Brasil com a Rua Antonio De Micheli
Parque Ind. Fritz Berzin. REQUERIMENTO 752/2011 de autoria do vereador VAGNER
BARILON, que solicita informações do Prefeito Municipal sobre os cursos ministrados
pelo CTVP em parceria com a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho e a
Agemcamp (cursos de Assistente Administrativo e de Logística e o de
Especialização de Garçom/Garçonete). REQUERIMENTO 753/2011 de autoria do
vereador VAGNER BARILON, que solicita informações ao Secretário de Saúde acerca
da adaptação das dependências do Hospital Municipal e Ambulatório de
Especialidades acerca do atendimento das normas de acessibilidade.
REQUERIMENTO 754/2011 de autoria do vereador VAGNER BARILON, que solicita
informações do Chefe do Poder Executivo sobre as medidas que serão adotadas
para reparar a passagem que liga o Jardim Flórida ao Centro sobre a linha férrea.
MOÇÃO 390/2011 de autoria do vereador ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA,
congratulações com a equipe UVA B pela conquista da 2ª Divisão do Campeonato
Amador de Nova Odessa. MOÇÃO 393/2011 de autoria do vereador JOSÉ CARLOS
BELIZÁRIO, congratulações com o 48º Batalhão da Polícia Militar do Interior pelo 7º
ano de Fundação. MOÇÃO 394/2011 de autoria do vereador HERMES ARAUJO DOS
SANTOS, apelo à Câmara dos Deputados postulando a aprovação do Projeto de Lei
n. 5.476/2001, que modifica a Lei n. 9.472, de 16 de julho de 1997, determinando
que a estrutura tarifária dos serviços de telefonia fixa comutada, prestados em
regime público, seja formada apenas pela remuneração das ligações efetuadas.
MOÇÃO 396/2011 de autoria do vereador ANGELO ROBERTO RÉSTIO, apelo ao Sr.
Prefeito Municipal para que discipline o trânsito na Rodovia Rodolfo Kivitz, na altura
do número 4.500, Fazenda Velha Avenida, através da sinalização de solo (pintura) e
colocação de placa indicativa de redutores de velocidade (lombadas). – REGIME DE
URGÊNCIA ESPECIAL - MOÇÃO 398/2011 de autoria do vereador GERVÁSIO DE
BRITO, Apelo à CPFL e à empresa responsável pelo loteamento Altos do Klavin para
que adotem as medidas necessárias ao fornecimento de energia elétrica aos lotes
de terrenos situados no referido loteamento. MOÇÃO 399/2011 de autoria do
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vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com a E.M.E.F. Paulo Azenha
em razão da campanha de castração realizada no dia 01 de outubro. MOÇÃO
400/2011 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com a
direção e os funcionários da E.E. Dr. João Thienne, pela cessão das salas de aula
utilizadas na campanha de castração de animais. MOÇÃO 401/2011 de autoria do
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com a E.M.E.F. Dante Gazzetta,
em razão da campanha de castração realizada nos dias 23 de julho e 19 de
novembro (faixa 22). Na sequência, os vereadores JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO (faixa
23) e ANGELO ROBERTO RÉSTIO (faixa 24) utilizam a Tribuna Livre. Após, o
presidente informa que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 06 de
fevereiro de 2012. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a sessão (faixa
24). Para constar, lavrou-se a presente ata.
------------------------------------ / ------------------------------------ /-----------------------------------1º Secretário
Presidente
2º Secretário
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ORDEM DO DIA

PAUTA DE PROPOSIÇÕES
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
NA SESSÃO ORDINÁRIA DE

06 DE FEVEREIRO DE 2012
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ORDEM DO DIA
PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2012.
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO
01 – PROJETO DE LEI N. 88/2011, DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO JOSÉ
REZENDE SILVA, QUE DÁ DENOMINAÇÃO DE "SHIRLEY DE JESUS" À RUA
QUATORZE (14) DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM ALTOS DO KLAVIN.
QUORUM DE VOTAÇÃO: Quatro Quintos - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal

Art. 1o. Fica denominada “Shirley de Jesus” a Rua Quatorze (14) do loteamento
denominado Jardim Altos do Klavin.
Art. 2o. Caberá à Prefeitura Municipal a colocação de placas com a
denominação, nos padrões e moldes convencionais.
Art. 3o. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de
dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário.
Art. 4o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Odessa, 31 de outubro de 2011.
ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA
ADRIANO L. ALVES
CLÁUDIO J. SCHOODER

ANGELO R. RÉSTIO
GERVÁSIO DE BRITO
VAGNER BARILON

AUREO N. LEITE
HERMES A. DOS SANTOS

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

1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Antonio José Rezende
Silva e outros que dá denominação de “Shirley de Jesus” à Rua Quatorze (14) do
loteamento denominado Jardim Altos do Klavin.
Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
avoco a relatoria do parecer.
Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em
relação ao projeto e concluí que o mesmo está devidamente instruído com
documentos previstos na Lei n.2.380/2010, a saber:
a) completa biografia do homenageado (fl.06);
b)
documento que comprove que o homenageado é pessoa falecida ou
que tenha mais de sessenta (60) anos de idade (fl. 07);
c)
certidão fornecida pela Prefeitura Municipal que noticie que o
logradouro não possui outra denominação (fl.08n nn).
Ressalte-se que a matéria tratada no projeto em comento se coaduna com o
art. 15 da Lei Orgânica do Município, verbis:
“Art. 15. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre
todas as matérias de competência do Município e, especialmente:
XIV – autorizar a denominação e alteração desta, relativamente aos próprios,
vias e logradouros públicos”.
2. CONCLUSÕES DO RELATOR
Em decorrência das razões apresentadas na exposição da matéria (item 1),
nada tenho a opor no que tange ao aspecto legal e constitucional, motivo pelo qual
opino favoravelmente à tramitação da presente proposição.
Nova Odessa, 07 de novembro de 2011.
ANTONIO J. R. SILVA
AUREO N. LEITE
LEVI R. TOSTA
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Trata-se de projeto de lei de autoria do Vereador Antonio José Rezende Silva,
subscrito por todos os demais pares: Adriano Lucas Alves, Ângelo Roberto Réstio,
Áureo Nascimento Leite, Cláudio José Schooder, Gervásio de Brito, Hermes Araujo
dos Santos e Vagner Barilon que dá denominação de “SHIRLEY DE JESUS”, à Rua
Quatorze (14) do loteamento denominado “Jardim Altos do Klavin”.
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a
relatoria do parecer.
A via pública que se pretende denominar, conforme Setor de Cadastro
Imobiliário da Prefeitura Municipal de Nova Odessa não possui denominação,
constando apenas como Rua Quatorze (14) do Loteamento Jardim Altos do Klavin.
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotação
orçamentária própria, suplementadas, se necessário.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 17 de novembro de 2011.
VAGNER BARILON
ANGELO R. RÉSTIO
AUREO N. LEITE

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Trata-se de projeto de lei de autoria do Vereador Antonio José Rezende Silva,
subscrito por todos os demais pares: Adriano Lucas Alves, Ângelo Roberto Réstio,
Áureo Nascimento Leite, Cláudio José Schooder, Gervásio de Brito, Hermes Araujo
dos Santos e Vagner Barilon que dá denominação de “SHIRLEY DE JESUS”, à Rua
Quatorze (14) do loteamento denominado “Jardim Altos do Klavin”.
Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer
e Turismo, avoco a relatoria do parecer.
O escopo deste Projeto de Lei é homenagear e perpetuar a memória da
senhora Shirley de Jesus, em face dos relevantes serviços que prestou ao Município.
A senhora Shirley nasceu na cidade de Sumaré, no Estado de São Paulo, no
dia 27 de julho de 1939, mãe de seis filhos.
Trabalhou durante dez anos na iniciativa privada, Têxtil Nova Odessa e
Tecelagem Lutfalla.
A partir de 1973 trabalhou na Prefeitura Municipal desta cidade como
servente escolar, onde se aposentou por invalidez em 1995.
Foi considerada funcionária exemplar como servidora pública, viajou várias
vezes com as equipes que participavam dos jogos Regionais preparando a merenda
fornecida para os atletas.
Faleceu em 17 de outubro de 2005, aos 66 anos, deixando muitas saudades
aos seus familiares e amigos.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 01 de fevereiro de 2012.

GERVÁSIO DE BRITO

JOSÉ C. BELIZÁRIO

ANGELO R. RÉSTIO

02 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 29/2011, DE AUTORIA DO
VEREADOR ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, QUE CONCEDE O TÍTULO DE
CIDADÃO NOVAODESSENSE AO SENHOR JAHYR DIOGO.
QUORUM DE VOTAÇÃO: Quatro Quintos - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal

Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadão Novaodessense” ao senhor Jahyr
Diogo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Município.
Art. 2º. A honraria será entregue em sessão solene, especialmente convocada
para este fim, em local a ser designado.
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Art. 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por
conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder
Legislativo.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Odessa, 24 de outubro de 2011.
ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA
ADRIANO L. ALVES
CLÁUDIO J. SCHOODER

ANGELO R. RÉSTIO
GERVÁSIO DE BRITO
VAGNER BARILON

AUREO N. LEITE
HERMES A. DOS SANTOS

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

1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre vereador
Antonio José Rezende Silva e outros, que concede título de “Cidadão
Novaodessense” ao Senhor Jahyr Diogo em reconhecimento aos relevantes serviços
prestados ao Município.
Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
avoco a relatoria do parecer.
Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em
relação ao projeto e concluí que o mesmo está devidamente instruído com os
requisitos constantes da Lei n. 2.380, de 7 de janeiro de 2010, a saber:
a) pessoas que tenham se destacado por seus méritos nos setores das
ciências, artes, esportes, política, filantropia, das atividades empresariais e
comerciais, dentre outros, ou, ainda, que tenham prestado relevantes serviços à
comunidade (art. 1º, inciso VI), e
b) completa biografia do homenageado (art. 2º, inciso I).
A proposição atende, ainda, à norma inserida no art. 193 do Regimento
Interno, que dispõe sobre o quórum necessário para apresentação de projetos desta
natureza, verbis:

“Art. 193. (....)
§ 1º. Constitui matéria de projeto de Decreto Legislativo:
...
d) concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou
homenagem a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes
serviços ao Município;
...
§ 3º. O projeto a que se refere a alínea d do § 1º deverá ser apresentado por,
no mínimo, quatro quintos dos membros da Câmara”.

Ressalte-se, por último, que o art. 16, da Lei Orgânica do Município estabelece
que a Câmara Municipal possui competência para conceder título de cidadão
honorário a pessoas que reconhecidamente tenham prestados serviços ao
Município, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, quatro
quintos dos seus membros.
2. CONCLUSÕES DO RELATOR
Em decorrência das razões apresentadas na exposição da matéria (item 1),
nada tenho a opor no que tange ao aspecto legal e constitucional, motivo pelo qual
opino favoravelmente à tramitação da presente proposição.
Nova Odessa, 07 de novembro de 2011.
ANTONIO J. R. SILVA
AUREO N. LEITE
LEVI R. TOSTA

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Trata-se de projeto de lei de autoria do Vereador Antonio José Rezende
Silva, subscrito pelos demais pares: Adriano Lucas Alves, Ângelo Roberto Réstio,
Áureo Nascimento Leite, Cláudio José Schooder, Gervásio de Brito, Hermes Araujo
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dos Santos e Vagner Barilon que concede o título de Cidadão Novaodessense ao
Senhor Jahyr Diogo.
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a
relatoria do parecer.
As despesas decorrentes da execução do decreto correrão por conta de
dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder Legislativo.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da
presente proposição.
Nova Odessa, 17 de novembro de 2011.
VAGNER BARILON
ANGELO R. RÉSTIO
AUREO N. LEITE

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do Vereador Antonio
José Rezende Silva, subscrito por todos os demais pares: Adriano Lucas Alves,
Ângelo Roberto Réstio, Áureo Nascimento Leite, Cláudio José Schooder, Gervásio de
Brito, Hermes Araujo dos Santos e Vagner Barilon que concede o título de Cidadão
Novaodessense ao Senhor Jahyr Diogo.
Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo, avoco a relatoria do parecer.
O objetivo do presente é homenagear o Senhor Jahyr Diogo com o título de
“Cidadão Novaodessense”, que sem dúvida é forma mais significativa de
reconhecimento às pessoas que tenham prestado ou prestam relevantes serviços
ao Município.
O senhor Jahyr, nasceu em Porto Feliz, interior do Estado de São Paulo, em
1955 mudou-se para Nova Odessa, então com 19 anos, seu primeiro negócio na
cidade foi um bar na Avenida Carlos Botelho, comprou seu primeiro caminhão em
1958, fazendo fretes de vários tipos de carga.
Participou ativamente da emancipação do Município, colhendo assinaturas
da população para levá-las ao Palácio do Governo do Estado de São Paulo
juntamente com o Pe. Aurélio. Foi um dos fundadores e presidente do Conselho
deliberativo da primeira banda municipal, foi também instrutor de fanfarra na
Escola Dante Gazzeta.
Foi vereador, tomando posse em 1969 e ocupou a presidência da Câmara
no biênio de 1970 a 1971.
Cidadão íntegro e honesto com seu dinamismo conquistou muitos amigos,
sendo muito estimado pelos que o conhecem.
Sua Biografia revela suas inequívocas qualidades que demonstram a
oportunidade da homenagem.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da
presente proposição.
Nova Odessa, 01 de fevereiro de 2012.

GERVÁSIO DE BRITO

JOSÉ C. BELIZÁRIO

ANGELO R. RÉSTIO

03 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 32/2011, DE AUTORIA DO
VEREADOR HERMES ARAUJO DOS SANTOS, QUE CONCEDE O TÍTULO DE
CIDADÃO NOVAODESSENSE AO SENHOR ÁUREO NASCIMENTO LEITE.
QUORUM DE VOTAÇÃO: Quatro Quintos - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal

Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadão Novaodessense” ao senhor Áureo
Nascimento Leite, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao
Município.
Art. 2º. A honraria será entregue em sessão solene, especialmente convocada
para este fim, em local a ser designado.
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Art. 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por
conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder
Legislativo.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Odessa, 19 de outubro de 2011.
HERMES ARAUJO DOS SANTOS
ADRIANO L. ALVES
CLÁUDIO J. SCHOODER

ANGELO R. RÉSTIO
GERVÁSIO DE BRITO
VAGNER BARILON

ANTONIO J. R. SILVA
LEVI RODRIGUES TOSTA

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

1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre vereador
Hermes Araujo dos Santos e outros, que concede título de “Cidadão
Novaodessense” ao Senhor Áureo Nascimento Leite em reconhecimento aos
relevantes serviços prestados ao Município.
Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
avoco a relatoria do parecer.
Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em
relação ao projeto e concluí que o mesmo está devidamente instruído com os
requisitos constantes da Lei n. 2.380, de 7 de janeiro de 2010, a saber:
a) pessoas que tenham se destacado por seus méritos nos setores das
ciências, artes, esportes, política, filantropia, das atividades empresarial e
comercial, dentre outros, ou, ainda, que tenham prestado relevantes serviços à
comunidade (art. 1º, inciso VI),
b) completa biografia do homenageado (art. 2º, inciso I).
A proposição atende, ainda, à norma inserida no art. 193 do Regimento
Interno, que dispõe sobre o quórum necessário para apresentação de projetos desta
natureza, verbis:

“Art. 193. (....)
§ 1º. Constitui matéria de projeto de Decreto Legislativo:
...
d) concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou
homenagem a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes
serviços ao Município;
...
§ 3º. O projeto a que se refere a alínea d do § 1º deverá ser apresentado por,
no mínimo, quatro quintos dos membros da Câmara”.

Ressalte-se, por último, que o art. 16, da Lei Orgânica do Município estabelece
que a Câmara Municipal possui competência para conceder título de cidadão
honorário a pessoas que reconhecidamente tenham prestados serviços ao
Município, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, quatro
quintos dos seus membros.
2. CONCLUSÕES DO RELATOR
Em decorrência das razões apresentadas na exposição da matéria (item 1),
nada tenho a opor no que tange ao aspecto legal e constitucional, motivo pelo qual
opino favoravelmente à tramitação da presente proposição.
Nova Odessa, 07 de novembro de 2011.
ANTONIO J. R. SILVA
AUREO N. LEITE
LEVI R. TOSTA

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do Vereador Hermes
Araujo dos Santos, subscrito pelos demais pares: Adriano Lucas Alves, Ângelo
Roberto Réstio, Antonio José Rezende Silva, Áureo Nascimento Leite, Cláudio José
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Schooder, Gervásio de Brito, Levi Rodrigues Tosta e Vagner Barilon que concede o
título de Cidadão Novaodessense ao senhor Áureo Nascimento Leite.
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a
relatoria do parecer.
As despesas decorrentes da execução do decreto correrão por conta de
dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder Legislativo.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 17 de novembro de 2011.
VAGNER BARILON
ANGELO R. RÉSTIO
AUREO N. LEITE

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do Vereador Hermes
Araujo dos Santos, subscrito pelos demais pares: Adriano Lucas Alves, Ângelo
Roberto Réstio, Antonio José Rezende Silva, Áureo Nascimento Leite, Cláudio José
Schooder, Gervásio de Brito, Levi Rodrigues Tosta e Vagner Barilon que concede o
título de Cidadão Novaodessense ao senhor Áureo Nascimento Leite.
Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer
e Turismo, avoco a relatoria do parecer.
O objetivo do presente é homenagear o senhor Áureo Nascimento Leite com o
título de “Cidadão Novaodessense”, que sem dúvida é forma mais significativa de
reconhecimento às pessoas que tenham prestado ou prestam relevantes serviços
ao Município.
O senhor Áureo Nascimento Leite, nasceu em Elias Fausto, em 24 de agosto
de 1937, Casou-se com a senhora Olga Candido Leite com quem teve cinco filhos.
O senhor Áureo jogou futebol profissionalmente pela Ponte Preta, pelo XV de
Piracicaba, além de outros times. Pelo seu talento no futebol é que foi convidado
para jogar em Nova Odessa pelo Esporte Clube Progresso, vindo residir nesta
cidade aos 19 anos.
Durante a sua vida de trabalho trabalhou apenas em três empresas: começou
em 1972 na Têxtil Nova Odessa, depois trabalhou na 3M e se aposentou pela
Robert Bosch do Brasil.
Ingressou na política em 1976, a convite de Manoel Samartin, que na época
era vice-prefeito de Simão Welsh. Seu primeiro mandato como vereador em Nova
Odessa iniciou em 1977, a partir daí foi reeleito por sete vezes consecutivas, um
total de 32 anos na vereança.
Como vereador, assumiu por cinco vezes a presidência da Câmara, nesse
cargo realizou importantes alterações na estrutura da Câmara para melhor
funcionamento do Poder Legislativo.
Na condição de vereador participou ativamente do crescimento e
desenvolvimento de Nova Odessa, apresentando e aprovando projetos de leis,
requerimentos, moções e indicações.
Exerceu também a presidência do Pólo Legislativo, no Parlamento
Metropolitano da Região Metropolitana de Campinas.
Sua Biografia revela suas inequívocas qualidades que demonstram a
oportunidade da homenagem.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 01 de fevereiro de 2012.

GERVÁSIO DE BRITO

JOSÉ C. BELIZÁRIO

ANGELO R. RÉSTIO

04 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 35/2011, DE AUTORIA DO
VEREADOR ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, QUE CONCEDE A MEDALHA DO
MÉRITO DR. CARLOS JOSÉ DE ARRUDA BOTELHO À SENHORA MARIZILDA
BARBOSA.
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QUORUM DE VOTAÇÃO: Quatro Quintos - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal

Art. 1o. Fica concedida à senhora MARIZILDA BARBOSA a medalha do mérito
Dr. Carlos José de Arruda Botelho, em reconhecimento aos relevantes serviços
prestados ao Município de Nova Odessa.
Art. 2o. A honraria será entregue à homenageada em sessão solene
especialmente convocada para esse fim.
Art. 3o. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por
conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder
Legislativo.
Art. 4o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Odessa, 31 de outubro de 2011.
ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA
ADRIANO L. ALVES
CLÁUDIO J. SCHOODER

ANGELO R. RÉSTIO
GERVÁSIO DE BRITO
VAGNER BARILON

AUREO N. LEITE
HERMES A. DOS SANTOS

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

1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre vereador
Antonio José Rezende Silva e outros, que concede a medalha do mérito Dr. Carlos
Jose de Arruda Botelho à Senhora Marizilda Barbosa, em reconhecimento aos
relevantes serviços prestados ao Município.
Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
avoco a relatoria do parecer.
Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em
relação ao projeto e concluí que o mesmo está devidamente instruído com os
requisitos constantes da Lei n. 2.380, de 7 de janeiro de 2010, a saber:
a) pessoas que tenham se destacado por seus méritos nos setores das
ciências, artes, esportes, política, filantropia, das atividades empresarial e
comercial, dentre outros, ou, ainda, que tenham prestado relevantes serviços à
comunidade (art. 1º, inciso VI), e
b) completa biografia do homenageado (art. 2º, inciso I).
A proposição atende, ainda, à norma inserida no art. 193 do Regimento
Interno, que dispõe sobre o quórum necessário para apresentação de projetos desta
natureza, verbis:

“Art. 193. (....)
§ 1º. Constitui matéria de projeto de Decreto Legislativo:
...
d) concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou
homenagem a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes
serviços ao Município;
...
§ 3º. O projeto a que se refere a alínea d do § 1º deverá ser apresentado por,
no mínimo, quatro quintos dos membros da Câmara”.

Ressalte-se, por último, que o art. 16, da Lei Orgânica do Município estabelece
que a Câmara Municipal possui competência para conceder título de cidadão
honorário a pessoas que reconhecidamente tenham prestados serviços ao
Município, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, quatro
quintos dos seus membros.
2. CONCLUSÕES DO RELATOR
Em decorrência das razões apresentadas na exposição da matéria (item 1),
nada tenho a opor no que tange ao aspecto legal e constitucional, motivo pelo qual
opino favoravelmente à tramitação da presente proposição.
Nova Odessa, 07 de novembro de 2011.
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ANTONIO J. R. SILVA

AUREO N. LEITE

LEVI R. TOSTA

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Trata-se de projeto de lei de autoria do Vereador Antonio José Rezende Silva,
subscrito pelos demais pares: Adriano Lucas Alves, Ângelo Roberto Réstio, Áureo
Nascimento Leite, Cláudio José Schooder, Gervásio de Brito, Hermes Araujo dos
Santos e Vagner Barilon que concede a medalha do mérito Dr. Carlos José de Arruda
Botelho à senhora Marizilda Barbosa.
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a
relatoria do parecer.
As despesas decorrentes da execução do decreto correrão por conta de
dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder Legislativo.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 17 de novembro de 2011.
VAGNER BARILON
ANGELO R. RÉSTIO
AUREO N. LEITE

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do Vereador Antonio José
Rezende Silva, subscrito pelos demais pares: Adriano Lucas Alves, Ângelo Roberto
Réstio, Áureo Nascimento Leite, Cláudio José Schooder, Gervásio de Brito, Hermes
Araujo dos Santos, Levi Rodrigues Tosta e Vagner Barilon que concede a medalha
do mérito Dr. Carlos José de Arruda Botelho à senhora Marizilda Barbosa.
Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer
e Turismo, avoco a relatoria do parecer.
O objetivo do presente é homenagear a senhora Marizilda Barbosa com a
medalha do mérito “Dr. Carlos José Arruda Botelho”, que sem dúvida é forma mais
significativa de reconhecimento às pessoas que tenham prestado ou prestam
relevantes serviços ao Município.
Cursou o primário na Escola Dante Gazzetta, tendo concluído o ginásio na
Escola da Vila Azenha, atual “Paulo Azenha”, cursou o primeiro ano do ensino médio
na Escola Estadual Dr. João Thienne, tendo concluído o ensino édio no Colégio
“Heitor Penteado”, em Americana.
Graduou-se em Pedagogia em 1988, pelo Instituto de Ciências Sociais de
Americana, atual UNISAL.
Começou a trabalhar com apenas 13 anos, auxiliando na tecelagem de sua
família, depois aos 16 anos foi trabalhar na Indarma, trabalhou também no ramo de
confecção.
Em 15 de outubro de 1984, ingressou na CODEN para exercer a função de
escriturária, foi realocada para função de secretária.
Durante todos esses aos de trabalho e dedicação na CODEN, já assessorou
treze diretores, entre Presidentes e Financeiros, além dos Diretores atuais.
Sempre trabalhou com muita satisfação e dedicação como Secretária
Administrativa na CODEN e junto com a sua equipe de profissionais fazem o melhor
para atender as pessoas que utilizam os serviços da CODEN.
Sua Biografia revela suas inequívocas qualidades que demonstram a
oportunidade da homenagem.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 01 de fevereiro de 2012.

GERVÁSIO DE BRITO

JOSÉ C. BELIZÁRIO

ANGELO R. RÉSTIO

05 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2011, DE AUTORIA DO
VEREADOR ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA, QUE CONCEDE O TÍTULO DE
CIDADÃO NOVAODESSENSE AO SENHOR HARRI JOSÉ LORENZI.
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QUORUM DE VOTAÇÃO: Quatro Quintos - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal

Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadão Novaodessense” ao senhor HARRI
JOSÉ LORENZI, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Município.
Art. 2º. A honraria será entregue em sessão solene, especialmente convocada
para este fim, em local a ser designado.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por
conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder
Legislativo.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Odessa, 31 de outubro de 2011.
ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA
ADRIANO L. ALVES
CLÁUDIO J. SCHOODER

ANGELO R. RÉSTIO
GERVÁSIO DE BRITO
VAGNER BARILON

AUREO N. LEITE
HERMES A. DOS SANTOS

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

1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre vereador
Antonio José Rezende Silva e outros, que concede título de “Cidadão
Novaodessense” ao Senhor Harri José Lorenzi, em reconhecimento aos relevantes
serviços prestados ao Município.
Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
avoco a relatoria do parecer.
Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em
relação ao projeto e concluí que o mesmo está devidamente instruído com os
requisitos constantes da Lei n. 2.380, de 7 de janeiro de 2010, a saber:
a) pessoas que tenham se destacado por seus méritos nos setores das
ciências, artes, esportes, política, filantropia, das atividades empresarial e
comercial, dentre outros, ou, ainda, que tenham prestado relevantes serviços à
comunidade (art. 1º, inciso VI), e
b) completa biografia do homenageado (art. 2º, inciso I).
A proposição atende, ainda, à norma inserida no art. 193 do Regimento
Interno, que dispõe sobre o quórum necessário para apresentação de projetos desta
natureza, verbis:

“Art. 193. (....)
§ 1º. Constitui matéria de projeto de Decreto Legislativo:
...
d) concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou
homenagem a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes
serviços ao Município;
...
§ 3º. O projeto a que se refere a alínea d do § 1º deverá ser apresentado por,
no mínimo, quatro quintos dos membros da Câmara”.

Ressalte-se, por último, que o art. 16, da Lei Orgânica do Município estabelece
que a Câmara Municipal possui competência para conceder título de cidadão
honorário a pessoas que reconhecidamente tenham prestados serviços ao
Município, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, quatro
quintos dos seus membros.
2. CONCLUSÕES DO RELATOR
Em decorrência das razões apresentadas na exposição da matéria (item 1),
nada tenho a opor no que tange ao aspecto legal e constitucional, motivo pelo qual
opino favoravelmente à tramitação da presente proposição.
Nova Odessa, 07 de novembro de 2011.
ANTONIO J. R. SILVA
AUREO N. LEITE
LEVI R. TOSTA
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Trata-se de projeto de lei de autoria do Vereador Antonio José Rezende Silva,
subscrito pelos demais pares: Adriano Lucas Alves, Ângelo Roberto Réstio, Áureo
Nascimento Leite, Cláudio José Schooder, Gervásio de Brito, Hermes Araujo dos
Santos e Vagner Barilon que concede o título de Cidadão Novaodessense ao Senhor
Harri José Lorenzi.
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a
relatoria do parecer.
As despesas decorrentes da execução do decreto correrão por conta de
dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder Legislativo.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 17 de novembro de 2011.
VAGNER BARILON
ANGELO R. RÉSTIO
AUREO N. LEITE

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do Vereador Antonio José
Rezende Silva, subscrito pelos demais pares: Adriano Lucas Alves, Ângelo Roberto
Réstio, Áureo Nascimento Leite, Cláudio José Schooder, Gervásio de Brito, Hermes
Araujo dos Santos e Vagner Barilon que concede o título de Cidadão Novaodessense
ao Senhor Harri José Lorenzi.
Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer
e Turismo, avoco a relatoria do parecer.
O objetivo do presente é homenagear o Senhor Harri José Lorenzi com o título
de “Cidadão Novaodessense”, que sem dúvida é forma mais significativa de
reconhecimento às pessoas que tenham prestado ou prestam relevantes serviços
ao Município.
Nasceu na cidade de Corupá, Estado de Santa Catarina, foi trabalhador rural
até os 18 anos, formou –se em agronomia, publicou seu primeiro livro no ano de
1976 e em 1979 completou o curós de pós-graduação com dedicação em Botânica
na Universidade do Tenessee/EUA.
Casou-se em 1976 com Vera Lucia Samartin,falecida em 2005, com quem
teve duas filhas atualmente três netos.
No início da década de 80, fundou em Nova Odessa, o Instituto Plantarum de
Estudo da Flora Ltda, com objetivo de estudar a flora, escrever e produzir livros
técnicos e populares sobre plantas. Atualmente tem cerca de 26 publicações, entre
livros e teses, sendo cinco, também na versão em inglês. Seus livros são lidos no
mundo todo, tornando-se um dos poucos autores consagrados nessa área, no país.
Seus livros tratam tanto da Flora nativa brasileira como da Flora exótica aqui
cultivada.
Há pelo menos 30 anos realiza expedições botânicas por todo o território
brasileiro e também nos países vizinhos.
No final dos anos 90 foi convidado para atuar como pesquisador na
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da America.
Com mais 16 amigos que tem pensamento comum de preservar e conservar a
biodiversidade, fundou uma associação sem fins lucrativos, denominada “Jardim
Botânico Plantarum” e em 11 de novembro de 2011 o Jardim Botânico foi
finalmente oficialmente inaugurado e aberto ao público para visitação, tornando-se
um dos mais belo pontos de visitação da RMC.
O homenageado, além de agrônomo, escritor, pesquisador, botânico,
professor, cientista, desbravador é responsável por grande parte da consciência
criada no país a respeito do cultivo e conservação de espécie nacionais, sendo
referencia nacional no estudo da Flora Brasileira.
Sua Biografia revela suas inequívocas qualidades que demonstram a
oportunidade da homenagem.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 01 de fevereiro de 2012.

GERVÁSIO DE BRITO

JOSÉ C. BELIZÁRIO

ANGELO R. RÉSTIO
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06 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 37/2011, DE AUTORIA DO
VEREADOR VAGNER BARILON, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO
NOVAODESSENSE AO SENHOR JOEL MÁRIO CIAN.
QUORUM DE VOTAÇÃO: Quatro Quintos - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Nominal

Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadão Novaodessense” ao senhor Joel
Mário Cian, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Município.
Art. 2º. A honraria será entregue em sessão solene, especialmente convocada
para este fim, em local a ser designado.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por
conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder
Legislativo.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Odessa, 24 de outubro de 2011.
VAGNER BARILON
ADRIANO L. ALVES
AUREO N. LEITE

ANGELO R. RÉSTIO
CLÁUDIO J. SCHOODER
HERMES A. DOS SANTOS

ANTONIO J. R. SILVA
GERVÁSIO DE BRITO

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

1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre vereador
Vagner Barilon e outros, que concede título de “Cidadão Novaodessense” ao Senhor
Joel Mário Cian, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Município.
Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
avoco a relatoria do parecer.
Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em
relação ao projeto e concluí que o mesmo está devidamente instruído com os
requisitos constantes da Lei n. 2.380, de 7 de janeiro de 2010, a saber:
a) pessoas que tenham se destacado por seus méritos nos setores das
ciências, artes, esportes, política, filantropia, das atividades empresarial e
comercial, dentre outros, ou, ainda, que tenham prestado relevantes serviços à
comunidade (art. 1º, inciso VI), e
b) completa biografia do homenageado (art. 2º, inciso I).
A proposição atende, ainda, à norma inserida no art. 193 do Regimento
Interno, que dispõe sobre o quórum necessário para apresentação de projetos desta
natureza, verbis:

“Art. 193. (....)
§ 1º. Constitui matéria de projeto de Decreto Legislativo:
...
d) concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou
homenagem a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes
serviços ao Município;
...
§ 3º. O projeto a que se refere a alínea d do § 1º deverá ser apresentado por,
no mínimo, quatro quintos dos membros da Câmara”.

Ressalte-se, por último, que o art. 16, da Lei Orgânica do Município estabelece
que a Câmara Municipal possui competência para conceder título de cidadão
honorário a pessoas que reconhecidamente tenham prestados serviços ao
Município, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, quatro
quintos dos seus membros.
2. CONCLUSÕES DO RELATOR
Em decorrência das razões apresentadas na exposição da matéria (item 1),
nada tenho a opor no que tange ao aspecto legal e constitucional, motivo pelo qual
opino favoravelmente à tramitação da presente proposição.
Nova Odessa, 16 de novembro de 2011.
ANTONIO J. R. SILVA
AUREO N. LEITE
JOSÉ C. BELIZÁRIO

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – TEL.: (19) 3466-8866
CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – ESTADO DE SÃO PAULO
www.camaranovaodessa.sp.gov.br

24

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Trata-se de projeto de lei de autoria do Vereador Vagner Barilon, subscrito
pelos demais pares: Adriano Lucas Alves, Ângelo Roberto Réstio, Antonio José
Rezende Silva, Áureo Nascimento Leite, Cláudio José Schooder, Gervásio de Brito e
Hermes Araujo dos Santos, que concede o título de Cidadão Novaodessense ao
Senhor Joel Mário Cian.
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a
relatoria do parecer.
As despesas decorrentes da execução do decreto correrão por conta de
dotação orçamentária própria, consignada no orçamento do Poder Legislativo.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 17 de novembro de 2011.
VAGNER BARILON
ANGELO R. RÉSTIO
AUREO N. LEITE

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Trata-se de projeto de lei de autoria do Vereador Vagner Barilon, subscrito
pelos demais pares: Adriano Lucas Alves, Ângelo Roberto Réstio, Antonio José
Rezende Silva, Áureo Nascimento Leite, Cláudio José Schooder, Gervásio de Brito e
Hermes Araujo dos Santos, que concede o título de Cidadão Novaodessense ao
Senhor Joel Mário Cian.
Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer
e Turismo, avoco a relatoria do parecer.
O objetivo do presente é homenagear o Senhor Joel Mário Cian com o título
de “Cidadão Novaodessense”, que sem dúvida é forma mais significativa de
reconhecimento às pessoas que tenham prestado ou prestam relevantes serviços
ao Município.
Nasceu na cidade de São Paulo, Capital, em 16 de outubro de 1955, mudou-se
para Nova Odessa com a família quando era ainda muito pequeno.
Cursou o ensino primário no Grupo Escolar Dante Gazzeta, cursou o ginásio e
o colegial na Escola Estadual Dr. João Thienne.
Graduou-se na PUC Campinas na área de ciência físicas e biológicas, em 1979.
Casou-se com Maria Jesus Conceição Almeida Cian, com quem teve três filhos.
Trabalhou em diversas empresas, sempre ligada à área têxtil e química.
Atualmente é proprietário da empresa “Hanier Especialidade Químicas Ltda”,
voltada ao desenvolvimento, comercialização de produtos químicos e processos
para a cadeia têxtil.
Sua empresa já obteve o certificado da ISSO 14.000, está sempre atenta para
melhorar continuamente seus processos, produtos e sistemas de gestão de
qualidade, preocupando sempre com a ecologia, cuidando da preservação da mata
ciliar, incorporando novas espécies da flora natural da região e não incluindo
processo poluentes em seus produtos. Sempre foi preocupado com o meio
ambiente
Sua Biografia revela suas inequívocas qualidades que demonstram a
oportunidade da homenagem.
Em face do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação da presente
proposição.
Nova Odessa, 01 de fevereiro de 2012.

GERVÁSIO DE BRITO

JOSÉ C. BELIZÁRIO

ANGELO R. RÉSTIO

Nova Odessa, 03 de fevereiro de 2012.

Eliseu de Souza Ferreira
Diretor Geral
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FASE DELIBERATIVA

PAUTA DE
REQUERIMENTOS E MOÇÕES
SESSÃO ORDINÁRIA DE

06 DE FEVEREIRO DE 2012
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REQUERIMENTO N. 001/2012

Assunto:

Solicita

informações

do

Prefeito

Municipal sobre a retirada da estrutura das praças
de pedágio desativadas.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Este Legislativo, em diversas ocasiões, questionou a retirada da
estrutura das praças municipais de pedágio que foram desativadas em 2005
(requerimentos n. 82/2011, n. 443/2011, n. 747/2011 e moção n. 336/2011). Por
outro lado, em 21 de dezembro de 2011, o jornal “O Liberal” veiculou matéria
intitulada “Samartin anuncia retirada de praças”, noticiando a abertura de licitação
com essa finalidade, informando, ainda, que os serviços estavam estimados em R$
70 mil.
Em face do exposto, para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO,
aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando informações sobre o
assunto, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a
questão:
a) Qual a data prevista para o início dos serviços de retirada das
coberturas metálicas e demolição das cabines de concreto das referidas praças?
b) Qual a destinação que será dada as coberturas metálicas? Elas
poderão ser usadas para a cobertura das arquibancadas do Estádio Natal Gazzetta
conforme solicitado pelo vereador licenciado Vanderlei Aparecido da Rocha
(requerimento n. 82/2011)?
c) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 17 de janeiro de 2012.

AUREO NASCIMENTO LEITE
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REQUERIMENTO N. 002/2012
Assunto:
Solicita
informações
do
Prefeito
Municipal sobre os investimentos que serão
realizados na área da Educação em 2012.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

No Orçamento de 2012, o Prefeito Municipal reservou quase R$ 10 milhões
para serem investidos na construção, reforma e ampliação de creches e escolas.
Neste sentido, no primeiro semestre do corrente ano, serão entregues as creches
do Jardim Marajoara e Santa Rita II, posto que, em dezembro de 2011, 70% das
obras já estavam concluídas, sendo que neste mesmo mês, foi deflagrado processo
licitatório para construção de uma creche no Jardim São Francisco.
De outra parte, tomamos conhecimento que existem projetos para
construção de creches no Jardim Capuava, com recursos do PAC II, e no Jardim
Campos Verdes, bem como de uma escola no Jardim Monte das Oliveiras.
Há, ainda, estudos para reforma da creche “Toca do Coelho”, ampliação da
EMEF do Residencial Klavin, com a construção de duas novas salas, e reforma da
quadra da escola do Jardim São Manoel.
Em face do exposto, para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO, aos
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando informações sobre as
obras acima mencionadas, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que
envolvem a questão:
a) Qual a previsão para a entrega das creches do Jardim Marajoara, Santa
Rita II e Jardim São Francisco?
b) Qual o prazo previsto para início e conclusão das obras relativas à escola
do Jardim Monte das Oliveiras e às creches do Jardim Capuava e Jardim Campos
Verdes?
c) Qual a data prevista para o início das obras afetas à reforma da creche
“Toca do Coelho”, a reforma da quadra da escola do Jardim São Manoel e a
ampliação da EMEF do Residencial Klavin?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 17 de janeiro de 2012.
AUREO NASCIMENTO LEITE
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REQUERIMENTO N. 003/2012

Assunto:

Solicita

informações

do

Prefeito

Municipal sobre a existência de estudo voltado à
duplicação

da

Avenida

Dr.

Eddy

de

Freitas

Crissiuma.

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 Chefe do Executivo, postulando informações sobre a existência de estudo
voltado à duplicação da Avenida Dr. Eddy de Freitas Crissiuma, especialmente no
tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Existe estudo voltado a duplicação da referida avenida?
b) Na afirmativa, qual o prazo previsto para início e conclusão das obras?
c) Qual o valor estimado da obra?
d) Outras informações consideradas relevantes.

Nova Odessa, 17 de janeiro de 2012.

AUREO NASCIMENTO LEITE
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REQUERIMENTO N. 04/2012
Assunto:

Solicita

informações

do

Prefeito

Municipal sobre a destinação de nova área para a
realização de aulas e exames para obtenção da
carteira nacional de habilitação.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Em junho de 2011, este Legislativo, através do requerimento n. 343/2011,
de autoria do vereador Cláudio José Schooder, postulou informações do Chefe do
Executivo sobre a destinação de uma nova área para a realização de aulas e
exames para obtenção da carteira nacional de habilitação.
Em atendimento à referida proposição, o Prefeito Municipal confirmou que
para esta finalidade seria utilizado o prolongamento da Rua 1º de Janeiro até a Rua
Edson V. Carciliano, o qual seria pavimentado e transformado em via pública.
Informou, ainda, que não havia previsão para o início das obras de abertura
e pavimentação do trecho.
Não obstante o acima exposto, tomamos conhecimento que a
Administração Municipal pretende transferir o exame em questão para uma área
existente no Jardim Nossa Senhora de Fátima, onde serão construídos dois
banheiros, uma pista de 100 metros e um estacionamento.
Em face do exposto, para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO, aos
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando informações sobre o
assunto, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a
questão:
a) A informação acerca da utilização de uma área no Jardim Nossa Senhora
de Fátima para a realização de aulas e exames para obtenção da carteira nacional
de habilitação procede? Na afirmativa, onde está localizada a referida área?
b) Qual a data prevista para o início das obras acima mencionadas
(construção de dois banheiros, uma pista de 100 metros e um estacionamento)?
c) Com a mudança de local, a Administração ainda pretende abrir e
pavimentar o prolongamento da Rua 1º de Janeiro até a Rua Edson V. Carciliano, no
Jardim Europa?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 17 de janeiro de 2012.

AUREO NASCIMENTO LEITE
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REQUERIMENTO N. 05/2012

Assunto: Solicita informações complementares do
Prefeito Municipal sobre a realização de reforma
na Praça José Gazzetta.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Em setembro de 2011, este Legislativo aprovou o requerimento n.
559/2011, de autoria do ilustre vereador Antonio José Rezende Silva, que solicitava
informações do Prefeito Municipal sobre a remodelação da Praça José Gazzetta.
Em atendimento à referida proposição, o Chefe do Executivo informou que
a sua equipe estudava a possibilidade de conseguir os recursos necessários à
realização da referida obra através de um dos muitos deputados que se dispuseram
a defender os interesses de Nova Odessa, bem como aguardava as obras do
Corredor Metropolitano Noroeste nessa área.
Em face do exposto, tendo em vista o decurso do tempo, bem como a
necessidade de maiores informações sobre o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares,
na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de
ofício ao Chefe do Executivo, postulando informações sobre o projeto em questão,
especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a matéria:
a) Houve progresso com relação à obtenção de recursos financeiros
estaduais ou federais para serem utilizados na obra em questão?
b) Há a possibilidade da praça ser reformada neste exercício de 2012?
c) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 20 de janeiro de 2012.

AUREO NASCIMENTO LEITE
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REQUERIMENTO N. 06/2012

Assunto:

Solicita

informações

do

Chefe

do

Executivo sobre a existência de projeto voltado à
reforma do Velório Municipal no exercício de
2012.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Há tempos a população novaodessense pleiteia a reforma e a
ampliação do Velório Municipal. Neste sentido, tendo em vista o início de um novo
ano, 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 projeto voltado à reforma do Velório Municipal no
presente exercício.

Nova Odessa, 20 de janeiro de 2012.

AUREO NASCIMENTO LEITE
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REQUERIMENTO N. 07/2012

Assunto:

Solicita

informações

do

Prefeito

Municipal sobre a destinação a ser conferida ao
prédio que era utilizado pela Comunidade Santa
Josefina Bakhita, no Jardim Alvorada.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Considerando que o prédio que era utilizado pela Comunidade Santa
Josefina Bakhita está 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 possibilidade de cessão do
referido imóvel à Associação de Moradores do Bairro do Jardim Alvorada, para que o
mesmo possa ser transformando em um centro comunitário semelhante ao
existente no Jardim São Jorge.

Nova Odessa, 20 de janeiro de 2012.

AUREO NASCIMENTO LEITE
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REQUERIMENTO N. 08/2012

Assunto: Solicita informações complementares do
Prefeito

Municipal

sobre

a

recuperação

arquitetônica da Estação Ferroviária.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Em outubro de 2011, este Legislativo aprovou o requerimento n. 659/2011,
de autoria do ilustre vereador Antonio José Rezende Silva, que solicitava
informações do Prefeito Municipal sobre a recuperação arquitetônica da Estação
Ferroviária.
Em atendimento à referida proposição, o Coordenador de Desenvolvimento
da Indústria, Comércio e Abastecimento informou que um projeto arquitetônico
estava sendo desenvolvido pela equipe técnica composta pelo Setor de Obras da
Prefeitura e pela Coden, supervisionada pelos engenheiros Arlindo Donato e Motta,
objetivando a recuperação do referido local.
Em face do exposto, tendo em vista o decurso do tempo, bem como a
necessidade de maiores informações sobre o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares,
na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de
ofício ao Chefe do Executivo, postulando informações sobre o projeto em questão,
especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a matéria:
a) O projeto arquitetônico acima mencionado já foi finalizado?
b) Qual a data prevista para o início das obras de recuperação da Estação
Ferroviária?
c) Qual o valor estimado dessa obra?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 17 de janeiro de 2012.

AUREO NASCIMENTO LEITE
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REQUERIMENTO N. 09/2012
Assunto:

Solicita

informações

do

Chefe

do

Executivo sobre o posicionamento do Município de
Nova Odessa com relação à ampliação da malha
ferroviária.
Senhores Vereadores:
Temos acompanhado atentamente as notícias divulgadas pela imprensa
regional sobre a ampliação da malha ferroviária, uma vez que o assunto é de
extrema importância para a nossa população, pois atinge diretamente a nossa
cidade. Neste sentido, o jornal “O Liberal”, em matéria intitulada “Deputados
divergem sobre duplicação”, trouxe algumas informações importantes sobre o
assunto, as quais requerem melhor esclarecimento por parte da Administração
Municipal.
Resumidamente, a matéria informa que “Os acordos fechados nos últimos
dias pelas prefeituras de Americana, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia para a
duplicação dos trilhos pela empresa que explora a ferrovia, já centralizavam a
atuação dos parlamentares em torno do aproveitamento “do que resta” da ferrovia
e uma possível reativação do transporte de passageiros entre Sorocaba e a Capital,
(...)”.
Adiante, há a informação que o acordo fixa em torno de R$ 10 milhões a
compensação que a ALL (América Latina Logística) promete a Prefeitura de
Americana. A empresa garante a construção de um novo viaduto, ao lado do
Amadeu Elias, e de uma passarela de pedestres no bairro Guaicurus, além da
reforma do gramado do estádio municipal Décio Vitta. Por outro lado, a matéria é
silente sobre os termos do acordo realizado com Nova Odessa, especialmente no
que tange as compensações que serão oferecidas ao Município pela concessionária.
Em face do exposto, tendo em vista a relevância da matéria, REQUEREMOS,
aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre o
assunto, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a
questão:
a) A Prefeitura firmou acordo com a ALL para a duplicação dos trilhos que
passam pela cidade? Na afirmativa, enviar cópia do referido documento.
b) Quais os motivos que justificaram a decisão da Administração Municipal
com relação ao assunto?
c) Haverá alguma compensação para o Município por parte da ALL como foi
cogitado com Americana?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 17 de janeiro de 2012.

ADRIANO LUCAS ALVES

JOSÉ C. BELIZÁRIO

VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 10/2012
Assunto:

Solicita

informações

do

Prefeito

Municipal sobre a possibilidade de implantação de
vale-pedágio,

semelhante

ao

adotado

por

Paulínia, para atender as famílias residentes na
região do Pós-Anhanguera, pelas razões que
especifica.
Senhores Vereadores:
Tomamos conhecimento, através da matéria jornalística anexa, que os
moradores do bairro Cascata, em Paulínia, já podem fazer o cadastro na Secretaria
Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social, para recebimento do valepedágio.
O vale-pedágio foi criado para atender às reivindicações dos moradores do
sobredito bairro, posto que desde dezembro de 2009 há o isolamento do local
devido à construção de uma praça de pedágio no km 132,5 da Rodovia Zeferino Vaz
(SP-332), forçando os moradores ao pagamento de pedágio para conseguirem sair
do bairro. Com o vale-pedágio, cada família proprietária de veículo receberá um tag
e terá direito a 30 passagens gratuitas, mensalmente. Os valores serão abatidos do
ISSQN cobrado pela Prefeitura da concessionária que administra o trecho.
Problema semelhante ocorre em nosso município com os moradores da
região conhecida como Pós-Anhanguera, formada pelos bairros Las Palmas,
Acapulco e Recreio Represa, uma vez que eles estão isolados pela praça de pedágio
localizada no km 119 da Rodovia Anhanguera. Neste sentido, acreditamos que
medida semelhante poderia ser adotada pela Prefeitura de Nova Odessa em prol
dos referidos munícipes.
Em face do exposto, REQUEREMOS, 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 valepedágio, semelhante ao adotado por Paulínia, para atender as famílias residentes
na região do Pós-Anhanguera.
Nova Odessa, 17 de janeiro de 2012.
ADRIANO LUCAS ALVES

JOSÉ C. BELIZÁRIO

VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 011/ 2012
Assunto: Solicita informações do Diretor da
Telefônica sobre a possibilidade de atualização
de denominação de Ruas no Jardim Monte das
Oliveiras.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Os vereadores subscritores foram procurados por munícipes que reclamaram
quanto á atualização de denominação de Ruas no Jardim Monte das Oliveiras.
As Ruas com suas denominações:
Rua 01 (Rua Pastor Claudio Almeida – Lei n. 2.446 – 23/09/2010);
Rua 02 (Angelo Cocato – Lei n. 2.467 – 29/11/2011);
Rua 05 (Rua Alcides Gonçalves Sobrinho – Lei n. 2.468 – 29/11/2010);
Rua 06 (Rua Rosalina Izidoro Brazilino – Lei n. 2.509 – 03/06/2011);
Rua 07 (Rua Anésio Apparecido Soares – Tatão – Lei n. 2.515 – 30/06/2011);
Rua 08 (Rua Aristides Resteo – Lei n. 2.547 – 20/10/2011);
Rua 09 (Rua Oscar Araium – Lei n. 2.397 – 18/03/2010);
Rua 10 (Rua Antonio José Ciol – Lei n. 2.534 – 02/09/2011);
Rua 12 (Rua Vilhelms Rosembergs – Lei n. 2.397 – 18/03/2010);
Rua 13 (Rua Joaquim Carlos de Oliveira – Lei n. 2.397 – 18/03/2010);
Rua 14 (Rua Antonio Berni – Lei n. 2.397 – 18/03/2010).
Os munícipes, ainda recebem comprovantes desta empresa, com as
denominações antigas.
Em face do exposto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma regimental,
após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de oficio ao Diretor da
Telefônica, postulando se digne informar, especialmente no tocante ao seguinte
aspecto:
- Há possibilidade de atualização de denominação das ruas citadas? Em
hipótese afirmativa, quando ocorrerá a efetivação?
Nova Odessa, 23 de janeiro de 2012.

JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO

ADRIANO LUCAS ALVES

VAGNER BARILON
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ANEXO DO REQUERIMENTO N. 11/ 2012

Foto 01

Foto 02
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REQUERIMENTO N. 12/2012
Assunto:

Solicita

informações

do

Chefe

do

Executivo sobre as medidas que serão adotadas
com relação a malha asfáltica nos Jardins Res.
Mathilde Berzin e Pq. Fabricio.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Os

vereadores

subscritores

foram

procurados

por

munícipes

que

reclamaram quanto a situação que encontra-se a malha asfáltica nos Jardins Res.
Mathilde Berzin e Pq. Fabricio.
Nas Ruas dos referidos bairros, a malha asfáltica necessita de reparos para
facilitar o trânsito de veículos e evitar o transtorno dos condutores.
Em face do exposto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma regimental,
após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito
Municipal, postulando se digne informar, especialmente no tocante ao seguinte
aspecto:
- Há possibilidade de efetuar reparos na malha asfáltica dos Jardins Res.
Mathilde Berzin e Pq. Fabricio? Em hipótese afirmativa, quando ocorrerá os reparos?
Nova Odessa, 23 de janeiro de 2012.
JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO

Foto 01

ADRIANO LUCAS ALVES

VAGNER BARILON

Foto 02
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REQUERIMENTO N. 13/2012

Assunto:

Solicita

informações

do

Chefe

do

Executivo sobre a possibilidade de instalação de
área de lazer e praças nos Jardins Santa Rita II e
Monte das Oliveiras.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Os

vereadores

subscritores

foram

procurados

por

munícipes

que

reclamaram quanto a ausência de área de lazer e praças nos Jardins Santa Rita II e
Monte das Oliveiras.
Os locais destinados para estes fins, estão tomados pela vegetação (mato)
e a instalação de área de lazer e praças, possibilitam distração aos moradores.
Em face do exposto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma regimental,
após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito
Municipal, postulando se digne informar, especialmente no tocante ao seguinte
aspecto:
- Há possibilidade de instalação de área de lazer e praças nos Jardins Santa
Rita II e Monte das Oliveiras? Em hipótese afirmativa, quando ocorrerá a instalação?

Nova Odessa, 24 de janeiro de 2012.

JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO

ADRIANO LUCAS ALVES

VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 14/2012

Assunto:

Solicita

informações

ao

Prefeito

Municipal sobre o transporte escolar dos alunos
que residem no Jardim Capuava e estudam na E.E.
Dr. Joaquim Rodrigues Azenha.

Senhores Vereadores:

Recebemos o abaixo-assinado anexo, elaborado por pais que residem no
Jardim Capuava e possuem filhos que estudam na E.E. Dr. Joaquim Rodrigues
Azenha. Por meio deste documento, eles postulam a concessão de transporte
escolar às referidas crianças.
Segundo os pais, no passado era fornecido transporte escolar, todavia ele
foi suspenso este ano. Eles esclarecem, ainda, que o serviço é extremamente
necessário às famílias, pois a distância entre os bairros é grande e as crianças são
compelidas a realizar todo o trajeto a pé, sob forte sol ou chuva. Informam, por
último, que não possuem os recursos financeiros necessários para custear o serviço
particular de transporte escolar.
Em face do exposto, REQUEREMOS, 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

concessão

de

transporte escolar aos alunos que residem no Jardim Capuava e estudam na E.E. Dr.
Joaquim Rodrigues Azenha.
Nova Odessa, 25 de janeiro de 2012.

ADRIANO LUCAS ALVES

JOSÉ C. BELIZÁRIO

VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 15/2012
Assunto:
Solicita
informações
ao
Prefeito
Municipal sobre os serviços de limpeza e
desinfecção realizados no Hospital Municipal.
Senhores Vereadores:
A infecção hospitalar é qualquer infecção adquirida após a internação do
paciente e se manifesta durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder
ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
O assunto tornou-se objeto de ações governamentais com a publicação das
portarias n. 196/83, n. 930/92 e n. 2.616/98, do Ministério da Saúde, que
normatizaram e regulamentaram medidas de prevenção e controle deste problema.
O tema adquiriu maior visibilidade com a morte do então presidente Tancredo
Neves, em 1985, por infecção hospitalar (fonte: http://www.saude.pr.gov.br,
consultado em 25/01/12).
Neste sentido, a Lei Federal 9.431, de 06 de janeiro de 1997, tornou
obrigatória a manutenção de um programa de controle de infecções hospitalares
pelos hospitais do país, sendo que a Portaria n. 2.616/98 expediu, em forma de
anexos, diretrizes e normas para a prevenção e o controle de infecções
hospitalares.
A matéria é de extrema importância, razão pela qual deve ser
acompanhada atentamente por esta Casa Legislativa. Ademais, o direito à obtenção
de informações e esclarecimentos de interesse da saúde individual e coletiva, assim
como as atividades desenvolvidas pelo sistema foi consagrado na Lei Orgânica do
Município (art. 183, III), estando, portanto, plenamente justificada a presente
proposição.
Em face do exposto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma regimental,
após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito
Municipal, postulando informações sobre os serviços de limpeza e desinfecção
realizados no Hospital Municipal, especialmente no tocante aos seguintes aspectos
que envolvem a questão:
a) Como é realizada a limpeza do Hospital? Qual a periodicidade em que
ela ocorre? Quais os materiais e os métodos utilizados na limpeza e desinfecção dos
ambientes, englobando tetos, paredes e chão?
b) O sistema de ventilação dos ambientes é adequado? Existe algum
projeto voltado à otimização deste sistema?
c) O Hospital possui lavanderia própria?
d) Qual o órgão, ou profissional, responsável pela fiscalização da limpeza
realizada no Hospital?
e) Quantos casos de infecção hospitalar foram registrados no Hospital em
2011?
f) Quais as medidas adotadas pela Secretaria de Saúde para combater as infecções
hospitalares?
g) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 25 de janeiro de 2012.
ADRIANO LUCAS ALVES

JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO

VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 16/2012
Assunto: Solicita informações do Chefe do
Executivo sobre as medidas que serão adotadas
com relação aos entulhos nas ruas do Jardim
Monte das Oliveiras.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Os vereadores subscritores foram procurados por munícipes que
reclamaram quanto a situação que encontram-se as ruas dos Jardim Monte das
Oliveiras, devido ao depósito de entulhos.
Nas ruas do referido bairro, conforme fotos anexas relatam o acumulo de
entulhos, ambiente favorável á proliferação de animais peçonhentos. A construção
de cerca de arame nos locais, impediria a armazenagem de entulhos pela
população.
Em face do exposto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma regimental,
após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito
Municipal, postulando se digne informar, especialmente no tocante ao seguinte
aspecto:
- Há possibilidade de efetuar a retirada de entulhos e construção de cerca
de arame nas referidas ruas do Jardim Monte das Oliveiras? Em hipótese afirmativa,
quando ocorreram as obras?
Nova Odessa, 23 de janeiro de 2012.
JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO

Rua Pastor Claudio Almeida

ADRIANO LUCAS ALVES

VAGNER BARILON

Rua Alcides Gonçalves Sobrinho
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Rua Joaquim C. de Oliveira

Rua Vhelmes Rosembergs
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REQUERIMENTO N. 17/2012
Assunto:
Solicita
informações
do
Prefeito
Municipal sobre o cumprimento da Lei n.
2.549/2011 pelas agências bancárias instaladas
no município.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 7 de novembro de 2011, foi promulgada a Lei n. 2.549 que dispõe
sobre recebimento, pelas agências bancárias, de contas de água, luz, telefone,
taxas, impostos municipais, estaduais e federais de qualquer valor, no âmbito do
território do Município, cujo projeto foi de autoria do nobre vereador Cláudio José
Schooder.
Nos termos da referida lei, as agências bancárias e postos de atendimento
são obrigados a promover o atendimento nos caixas físicos aos usuários, clientes ou
não da instituição, que apresentem para pagamento conta de água, luz, telefone,
taxas, impostos municipais, estaduais e federais de qualquer valor.
Registre-se que o projeto foi aprovado, por unanimidade, por este
Legislativo, posto que há tempos a população estava sendo penalizada por decisão
discriminatória que restringia o atendimento nas agências bancárias aos
correntistas, no que tange o recebimento de contas.
Neste sentido, boa parcela da comunidade foi excluída do sistema
bancário, sendo obrigada a efetuar o pagamento de suas contas nas casas
lotéricas. Conforme exposto na justificativa que acompanhou o referido projeto, a
restrição causou sérios problemas à população, uma vez que as lotéricas não
possuem a mesma infraestrutura que as agências bancárias. Para pagar suas
contas, os não-correntistas sofriam com as imensas filas, com a ausência de água e
sanitários e, principalmente, com a falta de segurança.
Em face do exposto, tendo em vista a relevância da matéria, REQUEIRO,
aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre o
cumprimento da Lei n. 2.549/2011 pelas agências bancárias instaladas no
município, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a
questão:
a) Houve denúncia ao PROCON no que tange o descumprimento da referida
lei?
b) Na afirmativa, quais as medidas adotadas com relação à agência
infratora?
c) A população está sendo informada sobre a existência dessa lei?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 26 de janeiro de 2012.

HERMES ARAUJO DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 18/2012

Assunto:

Solicita

informações

do

Prefeito

Municipal sobre a possibilidade de implantação de
uma lombada na Rua Joaquim Carlos de Oliveira,
no Jardim Monte das Oliveiras, pelas razões que
especifica.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Fomos procurados por moradores da Rua Joaquim Carlos de Oliveira, no
Jardim Monte das Oliveiras, que postulam a implantação de uma lombada na
referida via, na altura do n. 193. O local fica entre as ruas Pedro Abel Jankovitz e 4.
A medida se faz necessária para coibir o excesso de velocidade dos
veículos que transitam no local e evitar que acidentes ocorram, especialmente com
os moradores da Vila da Melhor Idade.
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
possibilidade de implantação de uma lombada na Rua Joaquim Carlos de Oliveira,
altura do n. 193, no Jardim Monte das Oliveiras.

Nova Odessa, 31 de janeiro de 2012.

HERMES ARAUJO DOS SANTOS
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REQUERIMENTO N. 19/2012
Assunto:

Solicita

informações

do

Prefeito

Municipal referente ao poste quebrado no Parque
Ecológico Izidoro Bordon “Zoológico Municipal”,
Jardim Mathilde Berzin.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Os vereadores subscritores foram procurados por munícipes e reclamaram
quanto á presença de um poste quebrado no Parque Ecológico Izidoro Bordon
“Zoológico Municipal” , Jardim Mathilde Berzin.
Conforme demonstrado nas fotografias em anexo, o poste encontra-se
quebrado, o que confirma a reclamação dos munícipes.
Neste contexto, a substituição deste poste visa á segurança dos
munícipes.
Em face do exposto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma regimental,
após ouvido em Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito
Municipal, postulando informações sobre o assunto, principalmente no tocante aos
seguintes aspectos que envolvem a questão.
- Há possibilidade de substituição do poste nesse local? Em hipótese
afirmativa, quando será executada a obra?
Nova Odessa, 31 de janeiro de 2012.
JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO

Foto 01

ADRIANO LUCAS ALVES

VAGNER BARILON

Foto 02
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REQUERIMENTO N. 20/2012
Assunto:
Solicita
informações
do
Prefeito
Municipal referente á Estrada Municipal Eduardo
Karklis.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Os vereadores subscritores foram procurados por munícipes e reclamaram
quanto á situação da Estrada Municipal Eduardo Karklis.
Conforme demonstrado nas fotografias em anexo, o trânsito é
praticamente impossível em períodos de chuvas.
De acordo com os munícipes, deveriam ser construídas caixas de
contensão e retenção de água, os restos de construções depositados para inibir a
erosão, são arrastados pela água e chegam até a represa, contribuindo para o
assoreamento.
Neste contexto, os reparos são necessários e visam segurança dos
munícipes que transitam por essa via.
Em face do exposto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma regimental,
após ouvido em Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito
Municipal, postulando informações sobre o assunto, principalmente no tocante aos
seguintes aspectos que envolvem a questão.
- Há possibilidade de efetuar reparos e construção de caixas de retenção
de água nessa via? Em hipótese afirmativa, quando será executada a obra?
Nova Odessa, 31 de janeiro de 2012.
JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO

Foto 01

ADRIANO LUCAS ALVES

VAGNER BARILON

Foto 02
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Foto 03

Foto 04
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REQUERIMENTO N. 21/2012
Assunto:
Solicita
informações
do
Prefeito
Municipal referente á Rua José Maria Bellinatte
esquina com a Avenida Eduardo de Oliveira, Pq.
Res. Francisco Lopes Iglesias.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Os vereadores subscritores foram procurados por munícipes que
reclamaram quanto á situação da Rua José Maria Bellinatte, Pq. Res. Francisco
Lopes Iglesias.
Nesta via, esta ocorrendo um processo de erosão que danificou a malha
asfáltica, e também não há sinalização de trânsito de solo e placas na esquina com
a Avenida Eduardo de Oliveira.
De acordo com os munícipes, á ausência de sinalização de trânsito, têm
provocado inúmeros acidentes neste local, devido ao intenso transito de veículos
que acessam a Rodovia Walter Manzato. A limpeza lateral desta via aumentaria a
visibilidade dos condutores. E com relação ao processo de erosão, é necessário
adotar medidas para evitar acidentes.
Neste contexto, os reparos são necessários e visam segurança dos
munícipes que transitam por essa via.
Em face do exposto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma regimental,
após ouvido em Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito
Municipal, postulando informações sobre o assunto, principalmente no tocante aos
seguintes aspectos que envolvem as questões.
- Há possibilidade de efetuar reparos e adoção da sinalização de trânsito
(solo e placas) nessa via? Em hipótese afirmativa, quando será executada a obra?
Nova Odessa, 31 de janeiro de 2012.
JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO

Foto 01

ADRIANO LUCAS ALVES

VAGNER BARILON

Foto 02
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REQUERIMENTO N. 22/2012
Assunto:

Solicita

informações

do

Prefeito

Municipal sobre a implantação de calçada no
entorno da empresa Lupatech MNA, no Jardim São
Francisco.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

A necessidade de implantação de calçada no entorno da empresa Lupatech
MNA, no Jardim São Francisco, já foi discutida nesta Casa de Leis em diversas
ocasiões, sendo que o último pedido sobre o assunto foi encaminhado ao Chefe do
Executivo em maio de 2011 (requerimento n. 248/2011 de autoria do ilustre
vereador Gervásio de Brito).
Em atendimento à referida proposição, o Chefe do Executivo informou que

“embora o assunto já tenha sido abordado através do requerimento n. 683/2009, da
moção n. 462/2009, e, recentemente, pela indicação n. 53/2011, de acordo com o
Setor de Obras, a medida solicitada estão inclusas (sic) no plano de trabalho do
Setor de Obras, que está realizando serviços considerados inadiáveis em prol da
comunidade. Tão logo, haja oportunidade, o Setor de Obras deverá estar atendendo
ao solicitado”.
Em face do exposto, tendo em vista o decurso de tempo e a ausência de
novas informações sobre o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Prefeito Municipal, postulando informações sobre a data prevista para início da obra
em questão.
Nova Odessa, 2 de fevereiro de 2012.

ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA
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REQUERIMENTO N. 23/2012
Assunto: Solicita informações da EMTU sobre
alterações

nas

linhas

intermunicipais

que

atendem a Nova Odessa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
As duas principais empresas que realizam o transporte intermunicipal na
nossa região (Americana, Nova Odessa e Sumaré) deixaram de operar, a AVA por
ter encerrado as suas operações e a Ouro Verde por ter sido vendida à outra
empresa. Coincidentemente, ou não, as reclamações acerca de atrasos dos ônibus
que realizam este serviço aumentaram sensivelmente neste período.
Além desta constatação, os usuários também questionam se haverá
alterações nas linhas, nos horários e, principalmente, se ocorrerá a retirada de
alguns ônibus. Resumidamente, eles temem que o já precário serviço seja
prejudicado em razão desses novos acontecimentos.
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 diretor-presidente da EMTU, Sr. Joaquim Lopes da
Silva Junior, postulando informações sobre possíveis alterações nas linhas
intermunicipais que atendem a nossa população, especialmente no tocante aos
seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Quais as alterações que serão realizadas nas linhas intermunicipais que
atendem Nova Odessa?
b) A Ouvidoria da EMTU registrou reclamações sobre o atraso nas linhas
intermunicipais Americana/Nova Odessa/Sumaré/Campinas? Na afirmativa, quais as
medidas que foram adotadas com relação às reclamações?
c) Existe a possibilidade de se fixar tarifa diferenciada para o usuário de
Nova Odessa, posto que atualmente a tarifa contempla o itinerário completo? A
título exemplificativo a passagem Nova Odessa/Campinas possui o mesmo preço
que a passagem Americana/Campinas.
Nova Odessa, 26 de janeiro de 2012.
ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA
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REQUERIMENTO N. 24/2012

Assunto:

Solicita

informações

do

Prefeito

Municipal sobre alterações no traçado da Estrada
Municipal Rodolfo Kivitz.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

O vereador subscritor foi questionado por munícipes sobre a existência de
um projeto voltado à alteração do traçado da Estrada Municipal Rodolfo Kivitz, entre
a Primeira Igreja Batista e o Parque dos Pinheiros. Os munícipes alegam que esta
estrada seria implantada em uma área mais próxima ao Vale dos Lírios.
Em face do exposto, para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO, aos
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre o
assunto, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a
questão:
a) Existe projeto, ou estudo, objetivando a alteração da Estrada Municipal
Rodolfo Kivitz?
b) Na afirmativa, quais os motivos que justificam esta alteração?
c) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 26 de janeiro de 2012.

ANTONIO JOSÉ REZENDE SILVA
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REQUERIMENTO N. 25/2012
Assunto: Solicita informações do Chefe do
Executivo sobre as obras para desassoreamento
da lagoa do Bosque Isidoro Bordon.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Desde julho de 2009, esta Casa Legislativa vem questionando o Prefeito
Municipal sobre o assoreamento da lagoa do Bosque Isidoro Bordon, bem como
pleiteando a adoção de medidas para que o local seja recuperado e possa ser
utilizado pela população para a prática da pesca. Nesse sentido, foram
apresentadas cinco proposições sobre o assunto (requerimentos 547/2009,
666/2009, 667/2009, 690/2009 e 450/2010).
Nesses dois anos e meio que a lagoa agoniza, a posição da Prefeitura tem sido
a mesma. Já na primeira manifestação da Administração sobre o assunto, oferecida
em atendimento ao requerimento n. 547/2009, de autoria do nobre vereador Angelo
Roberto Réstio, o Prefeito Municipal informou que:

(...) “o assoreamento da lagoa do Parque Ecológico, ocorreu e ainda vem
ocorrendo por inúmeros motivos, entre os quais, está a falta de contenção dos
barrancos e sua inclinação acentuada”.
Esclarece que, “já está sendo elaborado pela equipe do Parque Ecológico, um
projeto que tentará minimizar este problema” e que aquela Coordenadoria de Meio
Ambiente “já encaminhou pedido ao Setor de Compras para a colocação de gabiões
na contenção dos barrancos”, medida essa que aguarda a disponibilização de
recursos financeiros. (grifo nosso)
Em novembro de 2010, ante a completa inércia da Administração Municipal e
o agravamento da situação da lagoa, um novo requerimento foi apresentado,
questionando, entre outros assuntos, a conclusão do projeto que estava sendo
elaborado, bem como a aquisição de gabiões para contenção dos barrancos.
Em relação à aquisição dos gabiões não houve manifestação por parte do
Executivo. Já no que tange ao projeto, o Prefeito Municipal informou que “Com

relação a contenção dos barrancos, necessitamos primeiramente desassociar (sic) a
lagoa, para assim acertamos os barrancos e conte-los corretamente. Só poderemos
iniciar o desassoreamento após a autorização expedida pelos órgãos ambientais
estaduais, o que já está sendo providenciado, conforme documento anexo a este
processo;”
Em face do exposto, tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de
novas informações sobre o assunto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Prefeito Municipal, postulando se digne manifestar sobre as medidas que estão
sendo adotadas para viabilizar o desassoreamento da lagoa do Bosque Isidoro
Bordon, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Houve manifestação dos órgãos ambientais estaduais sobre o
desassoreamento da referida lagoa? Enviar cópia do pedido formulado pela
Prefeitura, bem como da manifestação oferecida pelos referidos órgãos.
b) Qual a previsão para o início das obras de desassoreamento do local?
c) Quais medidas serão adotadas pela Prefeitura Municipal para a recuperação
da lagoa?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Requeremos, por último, a limpeza do local e a retirada das inúmeras garrafas
plásticas que estão degradando o ambiente, uma vez que estas medidas não são
onerosas aos cofres públicos e não requerem autorização de outros órgãos.
Nova Odessa, 2 de fevereiro de 2012.
JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO
VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 26/2012
Assunto:

Solicita

informações

do

Prefeito

Municipal sobre a manutenção da pista de Skate,
devido seu abandono.
Senhores Vereadores:
Em atendimento à solicitação dos jovens moradores de Nova Odessa
que se utilizam da pista de Skate, para praticarem esportes nesta modalidade,
REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que
aprovem o envio de ofício ao Prefeito Municipal, solicitando informações sobre a
existência de projeto para a manutenção da pista de Skate, situada em frente ao
Paço Municipal um dos cartões postais de Nova Odessa.
Salientamos a importância da manutenção na referida pista, nos
quesitos: iluminação, recapeamento, pintura, grades de proteção e bebedouro,
salientamos

também

a

importância

da

implementação

de

banheiros

e

arquibancadas e, principalmente a contratação de vigias, com o intuito de
assegurar segurança aos praticantes e familiares, bem como coibir o consumo e o
tráfico de drogas no local.
Aos domingos de manhã, os praticantes tem se organizado e criado
competições e eventos visando a difusão do esporte, bem como ministrado aulas
aos iniciantes e também participado de competições de nível regional e estadual.
Tomamos conhecimento que em Monte Mor foi construída uma pista
de Skate de granilite que é a recomendada pois tem uma duração maior em relação
ao impacto sofrido e intempéries da natureza, salientamos que a obra foi toda
realizada através de convênio com o estado.
Por ter sido construída há 10 anos e ser uma das primeiras da região,
chegando a receber turnês de skatistas profissionais brasileiros e estrangeiros,
programas de TV e participado de eventos sociais, torna-se um marco histórico para
Nova Odessa.
Neste contexto unimos aos atletas para podermos ajudá-los de
alguma forma já que nossos jovens não têm muita opção de lazer e como eles estão
se empenhando devemos apoiá-los e valorizá-los.
Nova Odessa, 1º de fevereiro de 2012.
ADRIANO LUCAS ALVES

JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO

VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 27/2012

Assunto: Solicita informações do Prefeito
Municipal sobre o atendimento odontológico
prestado na Unidade Básica de Saúde I.

Senhores Vereadores:

Tendo

em

vista

algumas

reclamações

recebidas

pelos

vereadores

subscritores com relação ao serviço odontológico prestado na Unidade Básica de
Saúde I, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações sobre o serviço em questão, especialmente em relação aos
seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Quantos dentistas atendem na UBS I?
b) Qual a carga horária desses profissionais? Qual o horário de atendimento
na referida unidade básica de saúde?
c) Considerando que no local onde os munícipes aguardam o atendimento
não há cobertura, ficando, desta forma, a população exposta a intempéries e ao sol
forte, existe a possibilidade de implantação de uma cobertura no local?
Nova Odessa, 2 de fevereiro de 2012.

ADRIANO LUCAS ALVES

JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO

VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 28/2012
Assunto:
Solicita
informações
do
Prefeito
Municipal
referente
pavimentação
do
Estacionamento da Rodoviária.
Senhores Vereadores:
Os vereadores subscritores foram procurados por munícipes que
reclamaram da situação na qual se encontra o Estacionamento da Rodoviária, que
devido á ausência de piso, principalmente em dias de chuvas, causa transtornos
aos usuários do local.
Em 31.08.2006 foi apresentado a Indicação n. 435/2006 ao Poder Executivo
informando à necessidade de se promover o asfaltamento do estacionamento da
Rodoviária.
Entretanto, até a data de hoje nenhuma providência foi tomada.
Não havendo manifestação do Executivo no tocante ao pedido, os
vereadores subscritores foram procurados por moradores, usuários da referida
localidade cobrando o pedido em questão.
Conforme relatado e comprovado nas fotos em anexo o local encontra-se
em estado precário e necessitando de reparos urgentes.
Assim, diante do exposto, REQUEREMOS aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Prefeito Municipal, postulando informações sobre as providências tomadas pelo
setor competente para resolver o problema em questão e se há previsão em
atender este encaminhamento.
Nova Odessa, 02 de fevereiro de 2012.
ADRIANO LUCAS ALVES

FOTO 01

JOSÉ C. BELIZÁRIO

VAGNER BARILON

FOTO 02
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REQUERIMENTO N. 29/2012

Assunto:

Solicita

Municipal

sobre

informações
as

cirurgias

do
de

Prefeito

vasectomia

realizadas na Rede Municipal de Saúde.

Senhores Vereadores:

Para conhecimento deste Legislativo, REQUEREMOS, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de
ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre as cirurgias de
vasectomia realizadas na Rede Municipal de Saúde, especialmente no tocante aos
seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Quais as regras a serem observadas pelos munícipes interessados em
realizar este procedimento?
b) Existe idade mínima para a realização desta cirurgia?
c) Quantas vasectomias foram realizadas nos anos de 2009, 2010 e 2011?
d) Existe lista de espera para este procedimento? Qual o número total de
inscritos?

Nova Odessa, 2 de fevereiro de 2012.

ADRIANO LUCAS ALVES

JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO

VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 30/2012
Assunto: Solicita informações do Delegado, Dr.
Antônio Donizete Braga, sobre os números de
roubos e furtos a veículos no município nos
últimos dois anos.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Em atendimento à solicitação dos munícipes, na forma regimental,
REQUEIRO aos nobres pares, depois de ouvido o plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Delegado Dr. Antônio Donizete Braga, postulando se
digne prestar informações sobre os números de roubos e furtos a veículos no
Município nos últimos dois anos.
Nova Odessa, 02 de fevereiro de 2012.
ANGELO ROBERTO RÉSTIO
*************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 31/2012
Assunto:
Solicita
do
Prefeito
Municipal
informações sobre a existência de projetos
voltados ao desenvolvimento do comércio local.
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 Prefeito Municipal, postulando informações sobre a existência de projetos
voltados ao desenvolvimento do comércio local, especialmente no tocante aos
seguintes aspectos:
a) Quais são os projetos que irão fortalecer o comércio?
b) Quanto custará aos cofres públicos?
c) Quando serão implantados?
Nova Odessa, 02 de fevereiro de 2012.

ANGELO ROBERTO RÉSTIO
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REQUERIMENTO N. 32/2012
Assunto:
Solicita
do
Prefeito
Municipal
informações sobre a atuação junto à ALL
(América Latina Logística) sobre a execução das
obras de alargamento do 2º pontilhão de acesso
ao Jardim São Jorge.
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 Prefeito Municipal, postulando informações sobre a atuação junto à ALL
(América Latina Logística) sobre a execução das obras de alargamento do 2º
pontilhão de acesso ao Jardim São Jorge, especialmente no tocante aos seguintes
aspectos:
a) Há uma data programada para iniciar as obras?
b) Quanto custará aos cofres públicos?
c) Quanto deste recurso virá de outras esferas?
d) Enviar projetos descritivos.
e) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 02 de fevereiro de 2012.
ANGELO ROBERTO RÉSTIO
*************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 33/2012

Assunto: Solicita informações do Chefe do
Executivo sobre a fiscalização realizada pelos
agentes de trânsito no exercício de 2011.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Considerando o expressivo crescimento da frota de veículos em Nova
Odessa e nas demais cidades que compõem a Região Metropolitana de Campinas.
Considerando, ainda, que recentemente foi realizado concurso público para
o emprego de agente de trânsito, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental
e após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do
Executivo postulando se digne manifestar sobre a fiscalização realizada pelos
agentes de trânsito, especialmente no tocante aos seguintes aspectos:
a) Quantas autuações forem realizadas no exercício de 2011?
b) Quantos recursos foram apresentados à Autoridade Municipal de
Trânsito e à Jari no referido exercício?
c) Quantos recursos foram deferidos e quantos foram indeferidos?
d) Quantos recursos foram encaminhados ao Cetran (2ª instância)?
e) Quais as infrações de trânsito mais recorrentes?
f) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 2 de fevereiro de 2012.
ANGELO ROBERTO RÉSTIO
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REQUERIMENTO N. 34/2012
Assunto:
Solicita
informações
do
Prefeito
Municipal sobre a possibilidade de deflagrar
estudos voltados à aquisição de um caminhão
hidrojato para limpeza e desobstrução de tubos e
bueiros.
Para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de
ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a possibilidade de
deflagrar estudos voltados à aquisição de um caminhão hidrojato para limpeza e
desobstrução de tubos e bueiros, especialmente no tocante aos seguintes
aspectos:
a) Há uma data programada para a aquisição?
b) Quanto custará aos cofres públicos?
c) Quanto deste recurso virá de outras esferas?
d) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 02 de fevereiro de 2012.
ANGELO ROBERTO RÉSTIO
*************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 35/2012

Assunto:
Solicita
informações
do
Prefeito
Municipal sobre a possibilidade de deflagrar
estudos voltados à implantação de um projeto de
apoio ao usuário de bicicletas, com a construção
de 5 km de ciclovias.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
No uso das atribuições concedidas aos vereadores pela Constituição
Federal REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário,
que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando
informações sobre a possibilidade de deflagrar estudos voltados à implantação de
um projeto de apoio ao usuário de bicicletas, com a construção de 5 km de
ciclovias, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a
matéria:
a) Há possibilidade de iniciar estudos nesse sentido?
b) Na afirmativa, quando a obra seria iniciada?
c) Quanto custaria aos cofres públicos?
d) Há possibilidade de firmar parceria com os Governos Federal e Estadual?
e) Enviar a relação do projeto descritivo, se já houver estudos em
andamento.
f) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 02 de fevereiro de 2012.
ANGELO ROBERTO RÉSTIO
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – TEL.: (19) 3466-8866
CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – ESTADO DE SÃO PAULO
www.camaranovaodessa.sp.gov.br

62

REQUERIMENTO N. 36/2012
Assunto:
Solicita
do
Prefeito
Municipal,
informações sobre as obras de ampliação da
Estação de Tratamento de Água (ETA).
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 Prefeito Municipal, postulando informações sobre as obras de ampliação
da Estação de Tratamento de Água (ETA), especialmente no tocante aos seguintes
aspectos:
a) Há uma data programada para iniciar as obras?
b) Quanto custará aos cofres públicos?
c) Quanto deste recurso virá de outras esferas?
d) Enviar projetos descritivos.
e) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 02 de fevereiro de 2012.
ANGELO ROBERTO RÉSTIO
*************************************************************************************

REQUERIMENTO N. 37/2012
Assunto:
Solicita
informações
ao
Prefeito
Municipal, sobre os cursos que serão oferecidos
pelo CTVP e pelo SENAI no exercício de 2012.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Para conhecimento deste Legislativo, REQUEIRO, aos nobres pares, na
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de
ofício ao Chefe do Executivo, postulando informações sobre os cursos que serão
oferecidos pelo CTVP e pelo SENAI no exercício de 2012, especialmente no tocante
aos seguintes aspectos que envolvem a questão:
a) Quais os cursos oferecidos pelas referidas entidades?
b) Qual a duração de cada curso?
c) Qual o valor será aplicado mensalmente pela Prefeitura em cada curso?
d) Quem é o responsável pelos referidos órgãos?
e) Qual é a estrutura existente para abrigar os referidos cursos? Enviar
relação contendo todos os equipamentos disponibilizados aos alunos.
f) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 02 de fevereiro de 2012.
ANGELO ROBERTO RÉSTIO
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REQUERIMENTO N. 38/2012

Assunto:

Solicita

informações

do

Prefeito

Municipal, sobre as linhas afetas ao transporte
escolar.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Para conhecimento e fiscalização, REQUEIRO aos nobres pares,
na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de
ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal
planilha contendo as rotas dos ônibus do transporte escolar do município que
atendem aos alunos da rede pública municipal e estadual.

Nova Odessa, 2 de fevereiro de 2012.

ANGELO ROBERTO RÉSTIO
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REQUERIMENTO N. 39/2012
Assunto:

Solicita

informações

do

Prefeito

Municipal sobre o restabelecimento do horário
integral de atendimento nas creches municipais
(das 7:30 às 17:00).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O atendimento, especificamente a falta dele, nas creches municipais, dada
a sua relevância para a comunidade, dominou a pauta de discussões desta Casa
Legislativa, em 2011. Após vários requerimentos e a realização de um debate sobre
o assunto, este Legislativo aprovou dois projetos de lei que criaram, no total, 40
novas vagas para Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ADI (leis 2.488/2011 e
2.551/2011), na esperança de equacionar o difícil problema enfrentado por muitas
famílias que necessitam do serviço público em questão.
Após a publicação da Lei n. 2.488, ocorrida em 30 de março de 2011, esta
Câmara Municipal aprovou o requerimento n. 417/2011, de autoria do ilustre
vereador Angelo Roberto Réstio, que solicitava informações do Prefeito Municipal
sobre o horário de funcionamento das creches em decorrência da contratação
dessas novas ADI’s.
Em atendimento à referida proposição, o Chefe do Executivo informou que
apesar de ter sido autorizada a contratação de 20 (vinte) ADI’s, apenas 16
(dezesseis) profissionais foram contratados e distribuídos entre os Centros
Municipais de Educação Infantil - CMEI. Na ocasião, o próprio Prefeito Municipal
admitiu que as contratações não eram suficientes para que todos os CMEI’s
pudessem encerrar as atividades às 17:00.
Ele informou que a rede possuía 59 grupos de crianças, dos quais 29
estavam com horário de encerramento das atividades as 17:00, atendendo cerca de
50% do total de crianças matriculadas. Estas informações foram transmitidas em
agosto de 2011.
Passados cinco meses da última manifestação da Administração Municipal,
o problema ainda persiste com relação a 50% das crianças que freqüentam as
creches municipais. Este fato tem gerado inúmeras reclamações dos pais, cujo
expediente de trabalho se encerra após as 17:00, mas os filhos são liberados dos
CMEI’s entre as 15:00 e 15:30.
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Outra reclamação recebida pelos subscritores se refere ao período de férias
concedido às crianças que freqüentam a creche do Green Village, que ultrapassou
os 30 (trinta) dias.
Em face do exposto, tendo em vista o decurso do tempo e a necessidade
de maiores informações sobre o assunto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Chefe do Executivo, postulando informações sobre o restabelecimento do horário
integral de atendimento nas creches municipais, especialmente no tocante aos
seguintes aspectos que envolvem a questão:
a)

Quantas ADI’s foram contratadas de agosto de 2011 até a presente

b)

Qual o número total de empregos de ADI’s e babás existente no

data?
quadro de servidores da Prefeitura Municipal? Quantos estão preenchidos e quantos
estão vagos?
c)

Quando o horário integral, das 7:30 às 17:00h, será implantado em

todos os CMEI’s e para todas as turmas?
d)

Quais as unidade que ainda não contam com 100% do atendimento

da 7:30 às 17:30h?
e)

A PMNO pretende ampliar o horário de atendimento das creches

neste ano de 2012?
f)

Existem estudos para a implantação de creches das 6:00 às 18:00h

em toda a rede municipal ou em parte dela?
g)

Qual a justificativa para hever “férias” em creches municipais?

h)

O período de férias das crianças que freqüentam a creche do Green

Village ultrapassou os 30 (trinta) dias? Esta informação procede?
i)

Outras informações consideradas relevantes.

Nova Odessa, 2 de fevereiro de 2012.

VAGNER BARILON

JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO
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REQUERIMENTO N. 40/2012
Assunto: Solicita informações complementares do
Chefe do Executivo sobre o desassoreamento do
Ribeirão Quilombo.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Através do Requerimento n.517/2011 solicitamos informações sobre o
desassoreamento do Ribeirão Quilombo, especificamente em relação aos seguintes
aspectos: a) Após a outorga concedida pelo DAEE, em maio de 2010, autorizando o
“uso(s)/interferência(s) nos recursos hídricos de domínio do Estado” o que foi feito
pela municipalidade? b) Já começou o desassoreamento do Ribeirão? Se não, para
quando está previsto? c) O desassoreamento será realizado pela PMNO ou por
alguma empresa contratada? d) O candidato aprovado em primeiro lugar no último
concurso para o cargo de “operador de draga” foi convocado para assumir o posto?
Por que? e) Todo o curso do Ribeirão Quilombo que corta a cidade de Nova Odessa
será desassoreado?
Em resposta, o Chefe do Executivo aduziu que “após a obtenção de

outorga concedida pelo DAEE, em maio de 2010, autorizando o “uso(s)
interferência(s) nos recursos hídricos de domínio do Estado”, ainda aguarda
autorização da CETESB (Meio Ambiente) para poder proceder o início da dragagem
e que todos os demais procedimentos, inclusive de contratação de pessoal, estão
na dependência desta licença ambiental”.
Nesse contexto, no último dia 31 de janeiro, foi veiculado no site da
Prefeitura Municipal que a licença da CETESB havia sido concedida. Foi divulgado,
ainda, que o desassoreamento do leito e das margens do Ribeirão Quilombo
compreenderia um trecho de 2.452 metros de extensão.
Entretanto, analisando informações coletadas no programa “Google Earth”
(imagens em anexo) verificamos a extensão do trecho atendido pela obra, bem
como a dimensão total do trecho do Ribeirão Quilombo que corta o Município
(aproximadamente, 9.400 metros de).
Nesse contexto, caso a informação proceda, apenas 25% do trecho seria
desassoreado, o que não resolveria os graves problemas enfrentados pela
população ribeirinha, necessitando urgentemente de novas frentes de obras
visando o desassoreamento da extensão total do ribeirão.
Ante ao exposto, REQUEREMOS aos nobres pares, na forma regimental,
após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do
Poder Executivo, postulando novas informações sobre a matéria, especialmente no
tocante aos seguintes aspectos:
a) A licença concedida pela CETESB é válida para toda a extensão do
Ribeirão Quilombo em Nova Odessa ?
b) Na negativa, justificar.
c) Na afirmativa, todo o curso do Ribeirão Quilombo que corta a cidade de
Nova Odessa será desassoreado?
d) Encaminhar cópia da autorização emitida pela CETESB.
e) Outras informações consideradas relevantes.
Nova Odessa, 1º de fevereiro de 2012.
VAGNER BARILON

JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO
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Imagens obtidas no programa “Google Earth”
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REQUERIMENTO N. 41/2012
Assunto:
Solicita
informações
do
Prefeito
Municipal sobre o Programa Bolsa Creche,
instituído pela Lei n. 2.522, de 4 de agosto de
2011.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 1º de agosto de 2011, este Legislativo aprovou o projeto de lei n.
63/2011, que autoriza o Município de Nova Odessa a instituir o Programa “Bolsa
Creche”, objetivando o aumento de ofertas de vagas às crianças que não obtenham
vagas na rede municipal de Ensino.
Em setembro do mesmo ano, foi veiculada matéria no site da Prefeitura
Municipal noticiando, em apertada síntese, que em 10 de setembro seria publicado
o edital para contratação de vagas em creches privadas para atendimento de
famílias automaticamente inseridas no Programa Bolsa Creche. A expectativa era a
contratação de até 100 (cem vagas) ainda em 2011, para tanto, foram
estabelecidos os valores de R$ 264,04 e R$ 176,33, respectivamente, para vagas
em período integral e parcial.
Em face do exposto, tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de
novas informações sobre o assunto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao
Chefe do Executivo, postulando informações sobre a execução do sobredito
programa, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a
questão:
a)

Quantas propostas foram apresentadas à Secretaria Municipal de

Educação até a presente data?
b)

Quantas vagas foram adquiridas através do referido programa?

c)

Qual o valor pago por cada vaga?

d)

Ainda existe lista de espera para creche? Na afirmativa, por que as

famílias não foram atendidas?
e)

Outras informações consideradas relevantes.

Nova Odessa, 1º de fevereiro de 2012.
VAGNER BARILON

JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO
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REQUERIMENTO N. 42/2012
Assunto:

Solicita

informações

do

Prefeito

Municipal acerca da regularização do loteamento
Bosque dos Cedros e da viabilidade de obras de
infra-estrutura no local.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Os vereadores subscritores foram procurados por munícipes que nos
questionaram sobre o andamento da regularização do loteamento Bosque dos
Cedros bem como a viabilidade de implantação de infra-estrutura no bairro, para
que os mesmos possam iniciar a edificação de seus imóveis.
Este Legislativo vem acompanhando, atentamente, as medidas que estão
sendo adotadas pelas autoridades competentes voltadas à regularização do
loteamento Bosque dos Cedros, inclusive com ajuda do Governo Estadual, uma vez
que inúmeras famílias estão sendo prejudicadas pela questão.
Em face do exposto, e em razão da relevância e do interesse público que
revestem a matéria e para que possamos prestar auxílio e informações às famílias
que nos procuram, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido
o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando informações acerca do andamento da regularização do Bosque dos
Cedros; bem como da instalação da infra-estrutura no local e, ainda, de quem será
a responsabilidade da execução destas obras de infra-estrutura (PMNO ou do
Loteador).
Nova Odessa, 02 de fevereiro de 2012.

VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 43/2012
Assunto:
Solicita
informações
do
Prefeito
Municipal acerca de estudos para implantação de
redutor de velocidade na Rua Dante Gazzetta,
entre as Ruas Antonio Rodrigues Azenha e
Antonio Carrion, na Vila Azenha.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Desde o inicio de 2009 os vereadores subscritores recebem munícipes em
seus gabinetes, questionando-os acerca de eventuais providências que podem ser
tomadas, para contem o tráfego de veículos em alta velocidade na Rua Dante
Gazzetta, entre as Ruas Antonio Rodrigues Azenha e Antonio Carrion.
Conforme relato, próximo a esquina da Rua Dante Gazzetta com a Rua
Antonio Rodrigues Azenha, já existe uma lombada, sendo que outra encontra-se
instalada na Rua Dante Gazzetta, esquina com a Antonio Carrion.
Há alguns anos, entre essas duas lombadas, também na Rua Dante
Gazzetta, próximo ao entroncamento da Rua João Thienne, existiam alguns “olhos
de gato”, que foram removidos pela PMNO
Ocorre que, até o momento a condição insegura persiste e a população
local continua sendo exposta a um risco desnecessário qu e poderia ser eliminado
com uma intervenção do poder público municipal.
Diante disso, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma regimental, após
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo,
postulando o informações acerca da viabilidade de instalação de um redutor de
velocidade no local.
Nova Odessa, 31 de janeiro de 2012.

VAGNER BARILON
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REQUERIMENTO N. 44/2012
Assunto: Solicita informações do Prefeito
Municipal sobre a paralisação das obras de
reforma do Bosque Manoel Jorge, no Jardim
Santa Rosa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Em 03 de novembro de 2011, foi aprovado o Requerimento nº 665/2011,
de autoria dos vereadores subscritores, questionando a paralisação das obras de
reforma do Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa.
Em resposta encaminhada pelo Chefe do Poder Executivo a esta Casa de
Leis, informou o mesmo que as “obras não estavam paradas”, e que estavam sendo
realizadas dentro do parque obras de galerias, caixas, bocas de lobo e outros
serviços que não aparecem aos olhos de quem passa pelo local.
Embora o Chefe do Poder Executivo fizesse tal afirmação os vereadores
subscritores não lograram êxito em encontrar funcionários da PMNO trabalhando no
local; o que nos causou grande estranheza.
Ocorre que os vereadores subscritores vem sendo cobrados acerca do
término das obras que foram prevista pela própria PMNO para serem concluídas em
setembro de 2011 e registre-se que continuamos não logrando êxito ao
procurarmos funcionário trabalhando no local. Observe-se ainda que, depois do
alerta dado pelo Chefe do Poder Executivo, temos olhado atentamente dentro das
instalações do referido bosque.
Diante do exposto, REQUEREMOS, aos nobres pares, na forma regimental,
após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do
Poder Executivo, postulando os seguintes esclarecimentos sobre os motivos da
paralisação bem como quando as obras serão retomadas e concluídas.
Nova Odessa, 31 de janeiro de 2012.
VAGNER BARILON
FOTOS TIRADAS DO LOCAL EM 03/11/2011
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FOTOS TIRADAS DO LOCAL EM JANEIRO DE 2012.
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REQUERIMENTO N. 45/2012
Assunto:
Solicita
informações
do
Prefeito
Municipal e da Secretaria de Esportes e Lazer,
sobre as piscinas do ginásio de esportes do Jardim
Santa Rosa.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Desde o começo desta legislatura os vereadores subscritores são
procurados freqüentemente e questionados a respeito das piscinas desativadas no
Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa. Inúmeros questionamentos já foram
encaminhados a Administração Municipal e até a presente data nada de efetivo foi
feito no local que demonstre a abertura para utilização dos munícipes.
Este Legislativo vem acompanhando, atentamente, a situação degradante
do local há anos. No ano de 2009, após questionamento feito através do
requerimento nº 32, o Chefe do Poder Executivo respondeu a esta Casa de Leis “(...)
que as obras de reforma estavam em fase final, e que os ralos entupidos parte já
tinham sido sanados e aqueles não concluídos estavam fazendo manutenção,
quanto às obras devido ao tempo que esteve fechado encontraram dificuldades
para fazerem certos serviços, porém estavam sanando para ser entregue o mais
rápido possível (...)”.
Ocorre que até a presente data não logramos êxito em encontrar as obras
devidamente concluídas e também nunca obtivemos registro de atividades
esportivas desenvolvidas naquela instalação.
Em face do exposto, e em razão da relevância e do interesse público que
revestem a matéria e para que possamos prestar informações aos munícipes que
nos procuram, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal,
postulando os seguintes esclarecimentos acerca da não disponibilização das
piscinas para uso dos moradores deste município.
Nova Odessa, 31 de janeiro de 2012.
VAGNER BARILON
FOTOS TIRADAS DO LOCAL EM JANEIRO DE 2012
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REQUERIMENTO N. 46/2012
Assunto: Solicita informações do Poder Executivo
acerca de estudo para implantação de semáforo
no cruzamento entre a Av. Antonio Rodrigues
Azenha e a Rua Antonio de Oliveira, na Vila
Azenha.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Como é do conhecimento de todos desta Casa de Leis, os vereadores
subscritores tiveram aprovado por este Plenário os Requerimentos 211/2009 e
132/2011 que solicitava informações do Poder Executivo acerca de estudo para
implantação de semáforo no cruzamento entre a Avenida Antonio Rodrigues Azenha
e a Rua Antonio de Oliveira, no bairro Vila Azenha.
Na ocasião os vereadores relataram que no período da manhã e do final da
tarde, horário em que as pessoas se deslocam de suas casas ao trabalho, escola e
outros afazeres, o tráfego de veículo na Rua Antonio Rodrigues Azenha passa a ser
muito intenso, fazendo com que os condutores que vem pela Rua Antonio de
Oliveira, fiquem esperando por vários minutos até que possam atravessar a rua;
situação que fora agravada nesse período. Soma-se a isso o fato de que a Rua
Antonio Oliveira ainda permanece sendo uma das rotas de fuga do pedágio
existente no KM 118 da rodovia Anhanguera.
Ocorre que desde a data da primeira solicitação de informações e reforçado
na segunda outra variável tem agravado ainda mais a situação do trânsito local: o
aumento do número de crianças matriculados na escola Objetivo. Naquela escola
de ensino particular a grande maioria dos pais levam e trazem seus filhos para a
escola em veículo próprio, deixando a situação ainda mais grave.
Abaixo os esclarecimentos prestados pelo Diretor do SEGAM, tenente José
Darci Secco, ao Requerimento 132/2011.
... “devido reclamações de moradores das proximidades do referido
cruzamento; que teriam pouca visão ao adentrar na Rua Antonio Rodrigues Azenha,
vindo da Rua Antonio de Oliveira; devido veículos que ficavam estacionados nas
proximidades do cruzamento; após realizar estudos, no inicio deste ano foi
implantação sinalização de trânsito proibido o estacionamento de veículo do lado
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direito, para quem chega à Vila Azenha; bem como, em toda extensão do lado direito
da Rua Maria Raposeiro Azenha, para quem sai da Vila Azenha; melhorando assim,
em muito a visibilidade dos motoristas que cruzam a referida rua, pela Rua Antonio
de Oliveira; bem como, maior fluidez do trânsito no local.
O principal objetivo de um sistema semafórico é ser um regulador de grande
fluxo de veículo; porém no referido cruzamento, há um grande fluxo de veículo
somente em uma faixa, ou seja, na Rua Antonio Rodrigues Azenha, em média 850
veículos horas; quanto na Rua Antonio de Oliveira que cruza a Av. R.Azenha, o
transito é muito baixo, em média de 25 veículos horas; por mais, haveria a
necessidade de um sistema trifásico, que comprometeria a fluidez do transito na Rua
Maria Rodrigues Azenha.
Desta forma, entendemos que, no momento, seria inoportuna a instalação
de semáforo no local...”
Ocorre que os números apresentados pelo Chefe do Poder Executivo
parecem não condizer com a realidade da situação local e faz-se necessário o envio
de um técnico competente para avaliar a condição insegura apresentada nos
horários de entrada e saída da referida escola. Solicitamos ainda, se possível, que
tal estudo seja acompanhado de imagens do local, para que a população que cobra
insistentemente uma solução para o problema possa se certificar de que realmente
o levantamento dos dados foi feito no horário de entrada e saída da escola.
Diante do exposto, para conhecimento deste legislativo, REQUEREMOS, aos
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o
encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando novos estudos acerca
da instalação de semáforo no cruzamento da Rua Antonio de Oliveira com a Av.
Antonio Rodrigues Azenha, no bairro Vila Azenha, bem como a viabilidade da
implantação do mesmo com funcionamento pleno nos horários de entrada e saída
da escola existente no local e intermitente no restante do tempo.
Nova Odessa, 31 de janeiro de 2012.

VAGNER BARILON
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MOÇÃO N. 03/2012

Assunto: Congratulações com o Jornal de Nova
Odessa pelo 19º aniversário de fundação em 23
de janeiro.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação
plenária a presente MOÇÃO DE CONGRUTAÇÕES, dirigida ao Jornal de Nova Odessa
pelo 19º aniversário de fundação em 23 de janeiro.
Em qualquer parte do mundo, os grandes jornais só conseguem se impor
diante das diferentes correntes de formação da sociedade, na razão direta dos seus
compromissos éticos.
Nascido há 19 anos, o Jornal de Nova Odessa marcou a história da
imprensa da região com lutas e conquistas, com responsabilidade e respeito ao
cidadão. Fazendo, então, ser crescente a sua circulação, rompendo as barreiras,
sendo respeitado não apenas em Nova Odessa, mas também na região.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos pares no que
tange a esta iniciativa, e REQUEREMOS, após a deliberação plenária, seja
endereçado ofício ao Jornal de Nova Odessa, dando-lhes ciência da proposição.
Nova Odessa, 23 de janeiro de 2012.

JOSÉ CARLOS BELIZÁRIO

ADRIANO LUCAS ALVES

VAGNER BARILON
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MOÇÃO N. 05/2012

Assunto: Apelo ao DER, postulando a adoção de
medidas voltadas ao recapeamento da Rodovia
Astrônomo Jean Nicolini.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Submetemos à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO
DE APELO dirigida ao DER, postulando a adoção de medidas voltadas ao
recapeamento da Rodovia Astrônomo Jean Nicolini.
Trata-se de uma importante via que liga Americana às cidades
de Nova Odessa e Sumaré, sendo, portanto, utilizada, diariamente, por milhares de
veículos. Neste sentido, o uso constante e a ausência de manutenção têm
provocado o surgimento de inúmeros buracos em toda a extensão da rodovia, razão
pela que se faz necessário o recapeamento urgente das suas faixas de rolamento,
em ambos os sentidos de direção.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos
nobres pares no que tange a esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação
plenária, seja endereçado ofício à direção do DER, dando-lhe ciência da proposição.

Nova Odessa, 17 de janeiro de 2012.

HERMES ARAÚJO DOS SANTOS
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MOÇÃO N. 09/2012
Assunto: Congratulações com o Setor de Obras e
Urbanismo, Parques e Jardins, Guarda Municipal e
Polícia

Militar

pelos

trabalhos

desenvolvidos

relacionados à inauguração da área denominada
Comendador Pastor Antonio Munhoz.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação
plenária a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida ao Setor de Obras e
Urbanismo, Parques e Jardins, Guarda Municipal e Polícia Militar, em razão dos
trabalhos

desenvolvidos

relacionados

à

inauguração

da

área

denominada

Comendador Pastor Antonio Munhoz.
No último dia 29 de janeiro, foi inaugurada a área pública localizada no
Jardim Santa Rita I, que recebeu o nome de Praça Comendador Pastor Antonio
Munhoz, em homenagem a este ilustre cidadão, pastor presidente da denominação
Assembléia de Deus, Ministério Belém nas cidades de Americana, Nova Odessa e
Santa Bárbara d’Oeste.
O evento foi celebrado ao som de música sacra com as participações
especiais da Orquestra Reunida das Igrejas Assembléias de Deus, Ministério Belém,
do Grupo Atriu’s, formado pelas irmãs Raquel e Sylvia Amaro da Silva, bem como
pelo Coral da Igreja Sede da Assembléia de Deus.
A solenidade contou com um público expressivo que acompanhou
atentamente aos trabalhos.
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 representantes dos órgãos acima mencionados, dando-lhes
ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 31 de janeiro de 2012.

HERMES ARAUJO DOS SANTOS

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – TEL.: (19) 3466-8866
CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – ESTADO DE SÃO PAULO
www.camaranovaodessa.sp.gov.br

79

MOÇÃO N. 10/2012

Assunto: Congratulações ao Chefe do Executivo e
ao Setor de Obras e Urbanismo em face do
atendimento ao pleito relacionado à realização de
benfeitoria às margens do asfalto da Rodovia
Rodolfo Kivitz, ao lado da APAE, no trevo do
Parque Residencial Klavin.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Através do Requerimento n.748/2011, o autor do presente solicitou
informações ao Chefe do Executivo sobre a possibilidade de asfaltar as margens da
Rodovia Rodolfo Kivitz, ao lado da APAE, no trevo do Parque Residencial Klavin.
Percorrendo o local, verificamos que o pleito foi atendido, em sua
integralidade.
Nesse contexto, submetemos à elevada apreciação plenária a presente
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Chefe do Executivo, ao Setor de Obras e
Urbanismo e ao assessor José Carlos Aparecido Hansen em face do atendimento à
solicitação acima mencionada.
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 homenageados, dando-lhes ciência desta manifestação.
Nova Odessa, 02 de fevereiro de 2012.

ANGELO ROBERTO RÉSTIO
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MOÇÃO N. 11/2012
Assunto: Apelo ao Chefe do Executivo para que
discipline o trânsito, através da implantação de
lombadas duplas na Avenida Ampélio Gazzetta, no
local que especifica (antes do cruzamento da Rua
Emigdio Pierozzi, no Bairro Jardim Marajoara).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Estamos submetendo a elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE
APELO dirigida ao Chefe do Executivo e ao Setor de Obras e Urbanismo, postulando
a adoção de medidas, em caráter de urgência, voltadas a disciplinar o trânsito no
Bairro Jardim Marajoara.
O atendimento ao presente pleito se faz imprescindível em face do intenso
fluxo de veículos existente na Avenida Ampélio Gazzetta, considerando-se, ainda, o
acesso fácil para o Distrito Industrial e acesso inter-cidades Americana-Sumaré, que
passa por nosso município
No nosso entender, a implantação de lombadas duplas na sobredita
avenida, antes do cruzamento da Rua Emigdio Pierozzi, no Bairro Jardim Marajoara,
resolveria a questão.
Há que se ressaltar, ainda, que existe apenas uma lombada na avenida em
questão, número este que se mostra insuficiente, pois os carros trafegam em alta
velocidade, ocasionando freadas bruscas.
Ressalte-se, por último, que o fato acima relatado dificulta os moradores
dos bairros próximos ao cruzamento de entrarem para os bairros com seus veículos.
A travessia dos pedestres é feita às pressas para desviar dos veículos, ilustrando e
justificando a necessidade da adoção da medida acima mencionada.
Nova Odessa, 02 de fevereiro de 2012.

ANGELO ROBERTO RÉSTIO
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MOÇÃO N. 12/2012
Assunto: Repúdio ao veto oposto pelo governador
Geraldo Alckmin ao projeto de lei n. 201/2008, de
autoria do deputado estadual Antonio Mentor, que
propõe

a

criação

da

APA

(Área

de

Preservação

Ambiental) da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Quilombo.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vetou integralmente o projeto
de lei n. 201/2008, de autoria do deputado estadual Antonio Mentor, que propõe a
criação da APA (Área de Preservação Ambiental) da Bacia Hidrográfica do Ribeirão
Quilombo.
Aguardada há três anos, a implantação da APA em uma extensão de 50
quilômetros entre os municípios de Campinas, Paulínia, Hortolândia, Sumaré, Nova
Odessa e Americana, tem como objetivo a adoção de medidas para garantir a
qualidade dos recursos hídricos da região, a preservação da mata nativa e a
proteção das faixas de preservação permanente e a recuperação das várzeas.
Com a criação da APA, nenhuma interferência poderia ser efetuada na área
definida sem autorização prévia. Além disso, estariam proibidas as queimadas e
haveria penalização aos infratores da lei.
Em que pese a relevância da matéria, o governador vetou o projeto,
dificultando e retardando a adoção de importantes medidas em prol do meio
ambiente e da nossa população, prejudicando, desta forma, seis municípios da
região, dentre os quais figura a nossa cidade.
Em face do exposto, proponho, na forma regimental, a presente MOÇÃO DE
REPÚDIO dirigida ao governador Geraldo Alckmin, para manifestar a nossa total
desaprovação com relação ao veto oposto contra o projeto de lei em questão.
Requeiro, por último, após a deliberação plenária, seja encaminhado ofício
ao governador e ao deputado estadual Antonio Mentor, dando-lhes ciência desta
manifestação.
Nova Odessa, 2 de fevereiro de 2012.
ANGELO ROBERTO RÉSTIO
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MOÇÃO N. 13/2012
Assunto: Apelo ao Chefe do Executivo, postulando a
adoção de medidas voltadas à realização de reparos
nas vias públicas do bairro Jardim Campo Belo.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Submetemos à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO
dirigida ao Chefe do Executivo e ao Setor de Obras, postulando a adoção de
medidas voltadas à realização de reparos nas vias públicas do bairro Jardim Campo
Belo.
As ruas estão extremamente esburacadas, dificultando o trânsito de
veículos e de pedestres, conforme retratam as fotos em anexo.
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no
que tange a esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja
endereçado ofício ao Chefe do Executivo, dando-lhe ciência da presente proposição.
Nova Odessa, 02 de fevereiro de 2012.
ANGELO ROBERTO RÉSTIO
ANEXO A MOÇÃO Nº 13/2012

Foto 01

Foto 03

Foto 02

Foto 04
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MOÇÃO N. 14/2012
Assunto: Congratulações com o deputado federal
Romero Rodrigues em razão da apresentação de
Proposta de Emenda à Constituição n. 110/2011,
que

assegura

aos

alunos

transporte

escolar

gratuito.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação
plenária a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, por meio da qual enviamos
nossos cumprimentos ao deputado federal Romero Rodrigues pela belíssima
iniciativa que busca assegurar a todos os estudantes transporte escolar gratuito.
Nesse sentido, o deputado apresentou a PEC 110/2011, que estabelece
transporte coletivo gratuito em todos os níveis da rede pública de ensino no país. A
proposta também cria o fundo de financiamento do passe livre do educando, com o
objetivo de custear o transporte gratuito. Esse fundo deverá ser instituído por lei.
O autor da proposta argumenta que obrigar o Estado a oferecer transporte
gratuito aos estudantes vai complementar o ensino público obrigatório, pois de
nada adianta garantir a gratuidade do ensino, se o aluno não tem como chegar ao
estabelecimento de ensino, por absoluta carência de meios financeiros para custear
o transporte de ida e volta de sua residência à escola. Opinião esta, da qual
comungamos plenamente.
Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres
pares no que tange a esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja
endereçado ofício ao deputado federal Romero Rodrigues, dando-lhe ciência desta
proposição.
Nova Odessa, 2 de fevereiro de 2012.

ANGELO ROBERTO RÉSTIO
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MOÇÃO N. 15/2012
Assunto: Apelo ao Prefeito Municipal e a ALL América Latina Logística a fim de que realizem
urgente manutenção na linha férrea no trecho de
passagem de pedestres que liga o Centro da
cidade e o bairro Jardim Flórida.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Submetemos à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO
dirigida ao Prefeito Municipal e a ALL - América Latina Logística, postulando a
adoção de medidas urgentes para manutenção na linha férrea no trecho de
passagem de pedestres que liga o Centro da cidade e o bairro Jardim Flórida.
Ocorre que com as constates chuvas do mês de janeiro p. passado, as
águas pluviais oriundas da região retiraram as pedras e terra que davam apoio aos
dormentes do trilho no referido local, deixando-os sem apoio no chão conforme
fotos em anexo. Registre-se ainda que recentemente houve uma intervenção da
ALL no local fazendo uma canaleta de escoamento de águas pluviais paralelo e a
pequena distância dos trilhos, o que pode ter sido o fator agravante da situação
apresentada atualmente no local.
Em face do exposto, e tendo em vista o constante movimento de
locomotivas e pedestres no local o que torna urgente uma medida para solucionar a
questão, em busca de evitar um possível acidente no sobredito local, esperamos
receber integral apoio dos nobres pares no que tange a esta iniciativa, e
requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao Prefeito
Municipal e a ALL - América Latina Logística, dando-lhes ciência da proposição.
Nova Odessa, 01 de fevereiro de 2012.
VAGNER BARILON

Fotos tiradas do local em Janeiro de 2012
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