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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES” 
 
Senhores vereadores, em atendimento ao artigo 253 do Regimento Interno, o 

expediente da sessão ordinária a ser realizado no dia 25 de outubro próximo estará 
reduzido a trinta minutos tendo em vista a inclusão na fase da Ordem do Dia do Projeto de 
Lei n. 85/2021 de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
período 2022 a 2025.  

 
Senhores vereadores, em virtude do feriado no próximo dia 02 de novembro e o ponto 

facultativo decretado para o dia 01 de novembro, a próxima sessão ordinária será realizada 
no dia 03 de novembro de 2021 (quarta-feira). 

 
PROPOSITURAS PROTOCOLADAS NA SECRETARIA DESTA CASA E DISTRIBUÍDAS ÀS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA ANÁLISE: 
 
EMENDA ADITIVA N. 14/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 

ACRECENTE-SE AOS ANEXOS DO ORÇAMENTO DE 2022 AS REFERIDAS PROGRAMAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS. 

 
PAUTA DE INDICAÇÕES 

 
1. N. 884/2021 – Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica ao Prefeito Municipal a implantação de um parquinho infantil na praça Jair Carneiro, 
no Altos do Klavin. 
 
2. N. 885/2021 – Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica ao Chefe do Poder Executivo a necessidade de poda de duas árvores na Rua 
Waldemar Augusto, n. 79, no Jardim São Manoel. 
 
3. N. 886/2021 – Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica ao Prefeito Municipal a sinalização no solo das três canaletas situada na Rua 
Tamboril, dos números 341 a 375, no Jardim Capuava e Alvorada. 
 
4. N. 887/2021 – Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica a necessidade de limpeza e roçagem na Rua Henrique Félix, próximo ao n. 2, na Vila 
Azenha. 
 
5. N. 888/2021 – Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica ao Prefeito Municipal que, através do setor competente, proceda a melhoria na Rua 
dos Brilhantes, no Pós-Anhanguera. 
 
6. N. 889/2021 – Autor: OSÉIAS DOMINGOS JORGE 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de reforçar a sinalização no solo no cruzamento 
das ruas dos Angicos, com das Acácias, no Jardim das Palmeiras. 
 
7. N. 890/2021 – Autor: MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de instalação de rede de energia e iluminação em 
toda a área que abrange a Avenida dos Brilhantes, até a caixa d’água da empresa Recreio 
Reciclagem, início com a rua Piracicaba, no bairro Acapulco. 
 
8. N. 891/2021 – Autor: MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA 
Indica ao Prefeito Municipal a realização de reparos e a manutenção em geral do piso da 
área do Pronto-Socorro do Hospital Municipal. 
 
9. N. 892/2021 – Autor: MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA 
Indica ao Prefeito Municipal a realização de reparos, a inclusão de lixeiras e a limpeza do 
calçadão que abrange a Rua Alexandre Bassora, nos bairros Nossa Senhora de Fátima e 
Res. Triunfo. 
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10. N. 893/2021 – Autor: MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA 
Indica ao Prefeito Municipal estudo viabilizando a renovação da frota das ambulâncias por 
meio de compra ou locação, utilizando o melhor método viável ao município. 
 
11. N. 894/2021 – Autor: OSÉIAS DOMINGOS JORGE 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de estudo voltado à implantação de recipientes ao 
lado dos contêineres (lixeiras), visando à separação dos materiais recicláveis. 
 
12. N. 895/2021 – Autor: SÍLVIO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal a necessidade da colocação de lombada em frente à entrada 
principal da Escola Joaquim Rodrigues Azenha, Avenida Pascoal Piconi, jardim São Manoel. 
 
13. N. 896/2021 – Autor: SÍLVIO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal junto a Secretaria de Educação, a viabilização de cursos de 
capacitação todos os anos para os professores das escolas municipais. 
 
14. N. 897/2021 – Autor: SÍLVIO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal que seja feito melhorias na praça Angelo Paulon, próximo à 
sede da Guarda Municipal, jardim Santa Rosa. 
 
15. N. 899/2021 – Autor: SÍLVIO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal a instalação de bebedouros de água no Bosque Manoel Jorge. 
 
16. N. 900/2021 – Autor: SÍLVIO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal junto a Secretaria de Esportes a implantação de quadras de 
Basquete 3x3 em alguns espaços públicos. 
 
17. N. 901/2021 – Autor: LEVI RODRIGUES TOSTA 
Indica ao Poder Executivo a necessidade da operação tapa buraco na Rua Geraldo de 
Oliveira em frente ao número 31, no bairro Maria Helena. 
 
18. N. 902/2021 – Autor: MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA 
Indica ao Prefeito Municipal a necessidade de realização de reparos no asfalto com buraco 
na rua Recife, nº 379, no Jd. São Jorge. 
 
19. N. 903/2021 – Autor: SÍLVIO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal a necessidade da viabilização de um banheiro no consultório 
da UBS 5, para retomada do atendimento ginecológico no jardim São Francisco. 
 
20. N. 904/2021 – Autor: SÍLVIO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal que seja feito melhorias no asfaltamento da rua Vanderlei Willis 
Klava, jardim Campos Verdes. 
 
21. N. 905/2021 – Autor: SÍLVIO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal que tome providências referente a fiscalização do Jardim 
Industrial Dona Esther, no tocante a manutenção e limpeza, bairro Green Village. 
 
22. N. 906/2021 – Autor: SÍLVIO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal a necessidade de manutenção em uma área pública em 
condições precárias, rua Henrique Felix, próximo ao número 4, jardim Fadel. 
 
23. N. 907/2021 – Autor: SÍLVIO NATAL 
Indica ao Prefeito Municipal a colocação de caçambas para coleta de lixo em alguns pontos 
da Avenida Eduardo Klarklis. 
 
24. N. 908/2021 – Autor: OSÉIAS DOMINGOS JORGE  
Indica ao Poder Executivo a necessidade de reforçar a sinalização no solo no cruzamento 
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da Rua Angelina Franciscangelis Piconi, com a Av. Pedro de Oliveira, no Jardim Lopes 
Iglesias. 
 
25. N. 909/2021 – Autor: WAGNER FAUSTO MORAIS 
Indica ao Prefeito Municipal a ampliação para mais três parcelas no valor de R$ 200,00 
(duzentos reais), do “Programa Nós” – Lei n. 3.389 de 10 de março de 2021, que dispõe 
sobre a instituição do Auxílio Emergencial Temporário para o enfrentamento da pandemia 
do COVID19, no âmbito do Município de Nova Odessa. 
 
 

As Indicações apresentadas nesta sessão serão encaminhadas a Prefeitura Municipal. 
 
Toda correspondência lida nesta fase do expediente encontra-se à disposição dos 

senhores vereadores para consulta na secretaria desta Casa. 
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ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
ODESSA, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021. 
 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), presentes 
os seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, ELVIS RICARDO MAURICIO GARCIA, 
LEVI RODRIGUES TOSTA, MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA, OSÉIAS DOMINGOS 
JORGE, PAULO HENRIQUE BICHOF, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, SILVIO NATAL e 
WAGNER FAUSTO MORAIS, realizou a Câmara Municipal sua trigésima segunda sessão 
ordinária do primeiro ano legislativo, da décima quinta legislatura do ano 2021. Às 14h08 
(quatorze horas e oito minutos), havendo número legal, o presidente, vereador ELVIS 
RICARDO MAURICIO GARCIA, declara aberta a sessão e propõe um minuto de silêncio em 
homenagem às vítimas do Covid-19. Em seguida, o presidente solicita que o senhor Eliseu 
de Souza Ferreira proceda a leitura de um trecho da Bíblia. FASE INFORMATIVA: Da 
vereadora MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA, INDICAÇÃO N. 862/2021, que indica ao 
Prefeito Municipal a possibilidade de reflorestamento (novos plantios) na área do Vale dos 
Lírios. INDICAÇÃO N. 863/2021, que indica ao Prefeito Municipal a limpeza geral da área 
localizada na Av. Guadalajara, no Jardim São Jorge. INDICAÇÃO N. 864/2021, que indica ao 
Prefeito Municipal a notificação do proprietário responsável pelo terreno com falta de 
limpeza e manutenção localizado na Rua Terezinha Alves de Souza, entre os números 299 e 
319, no Residencial Altos do Klavin. INDICAÇÃO N. 865/2021, que indica ao Prefeito 
Municipal a pintura e reparos do prédio do Arquivo Municipal, localizado na Rua Belém, nº 
420, no Jardim São Jorge. INDICAÇÃO N. 867/2021, que indica ao Prefeito Municipal a 
limpeza geral da área localizada na rua Quatro, bairro Ceci Ovos. INDICAÇÃO N. 868/2021, 
que indica ao Prefeito Municipal a limpeza geral da área localizada na Rua Belo Horizonte, 
próximo ao nº 10, no Jardim São Jorge. INDICAÇÃO N. 869/2021, que indica ao Prefeito 
Municipal a limpeza geral da área localizada na Rua Donizete Aparecido Cordeiro, no Jardim 
das Palmeiras. Do vereador OSÉIAS DOMINGOS JORGE, INDICAÇÃO N. 866/2021, que indica 
ao Chefe do Executivo a necessidade de um estudo voltado à implantação de mais uma 
lombada antes da ponte na Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, sentido bairro Vila Azenha. 
INDICAÇÃO N. 881/2021, que indica ao Poder Executivo a necessidade de reforçar a 
sinalização de faixas no solo no cruzamento das Ruas Antônio Zanaga, com a George 
Hunter, no Jardim Bela Vista. INDICAÇÃO N. 882/2021, que indica ao Poder Executivo a 
necessidade de reforçar a sinalização no solo no cruzamento das Ruas João Bassora, com a 
Alice Gazzetta, no Jardim Bela Vista. Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
INDICAÇÃO N. 870/2021, que indica ao Poder Executivo o envio de projeto de lei a esta 
Câmara Municipal que assegura o direito ao teste de triagem neonatal na sua modalidade 
ampliada. INDICAÇÃO N. 871/2021, que indica ao Poder Executivo o envio de projeto de lei 
a esta Câmara Municipal instituindo o PIX como forma de pagamento na quitação de 
débitos de natureza tributária e não tributária. Do vereador LEVI RODRIGUES TOSTA, 
INDICAÇÃO N. 872/2021, que indica ao Poder Executivo a necessidade da operação tapa 
buraco, limpeza da calçada e guia com mato alto, colocar guia na Rua Niterói, esquina com 
a Rua Belo Horizonte, no Jardim São Jorge. INDICAÇÃO N. 883/2021, que indica ao Poder 
Executivo um mutirão para a imunização pela 3ª dose da vacina “D3” da Covid-19. Do 
vereador PAULO HENRIQUE BICHOF, INDICAÇÃO N. 873/2021, que indica a necessidade de 
colocação de placa proibido jogar entulho, na rua Joana Gonçalves Nascimento. Do 
vereador SÍLVIO NATAL, INDICAÇÃO N. 874/2021, que indica ao Prefeito Municipal que seja 
feita a retirada de postes de concreto na Avenida Eduardo Klarklis, a partir do número 230 
em diante. INDICAÇÃO N. 875/2021, que indica ao Prefeito Municipal a necessidade da 
limpeza de bueiros e colocação de lixeiras, na parte externa das escolas Doutor Joaquim 
Rodrigues Azenha e na CMEI Padre Victor Facchin, jardim São Manoel. INDICAÇÃO N. 
876/2021, que indica ao Prefeito Municipal a criação do “Espaço Pet Legal” em praças do 
município. INDICAÇÃO N. 877/2021, que indica ao Prefeito Municipal a necessidade de 
melhorias no passeio público que dá acesso ao ponto de ônibus da Rodovia Astrônomo Jean 
Nicolini, no final da rua Sumaré, jardim Eneides. INDICAÇÃO N. 878/2021, que indica ao 
Prefeito Municipal que seja recolocado o alambrado em volta da quadra esportiva da Escola 
CMEI Profa. Eleni Whitehead, na rua Guilherme Klavin, Jardim Marajoara. INDICAÇÃO N. 
879/2021, que indica ao Prefeito Municipal a necessidade de melhorias no prédio atual onde 
está lotado a Secretaria de Saúde. INDICAÇÃO N. 880/2021, que indica ao Poder Executivo 
que seja feita a notificação do proprietário responsável pela edificação em demolição que 
está sem isolamento, na esquina das Avenidas Ampélio Gazzetta e Natália Klava Muth, 
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bairro Green Village (faixa 01). ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA é colocada 
em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo APROVADA por unanimidade 
(faixa 02). Após o presidente anuncia a PAUTA DE REQUERIMENTOS E MOÇÕES – VOTAÇÃO 
EM BLOCO: O presidente consulta o Plenário sobre a existência de pedidos de vista e 
retirada de proposituras. O vereador PAULO HENRIQUE BICHOF requer autorização para 
subscrever os requerimentos n. 880/2021, n. 889/2021 e n. 893/2021, sendo as subscrições 
autorizadas. A vereadora MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA requer autorização para 
subscrever os requerimentos n. 886/2021 e n. 890/2021, sendo as subscrições autorizadas. 
É realizada a leitura das ementas das proposições. Os vereadores SÍLVIO NATAL, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, WAGNER FAUSTO MORAIS, PAULO HENRIQUE BICHOF, 
LEVI RODRIGUES TOSTA, MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA e ELVIS RICARDO 
MAURÍCIO GARCIA discursam. As proposições a seguir especificadas são votadas em bloco e 
aprovadas por unanimidade: REQUERIMENTO N. 877/2021 de autoria da vereadora MÁRCIA 
REBESCHINI PATELLA DA SILVA, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre o veículo 
elétrico adaptado que a Prefeitura de Nova Odessa recebeu em doação para transporte de 
caixão. REQUERIMENTO N. 878/2021 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a implantação de Academia ao Ar 
Livre e um Playground na Rua Antônio Berni, esquina com a Rua Pastor Cláudio Almeida, no 
Jardim Monte das Oliveiras. REQUERIMENTO N. 879/2021 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações complementares ao Chefe do Executivo sobre a 
fiscalização realizada no Residencial Engenho Velho, em relação às crateras existentes para 
escoamento de água. REQUERIMENTO N. 880/2021 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a construção de 
centro de referência da educação inclusiva. REQUERIMENTO N. 881/2021 de autoria do 
vereador WAGNER FAUSTO MORAIS, solicita informações do Chefe do Executivo, para fins 
de fiscalização, cópias do contrato nº 53/2021. REQUERIMENTO N. 882/2021 de autoria do 
vereador WAGNER FAUSTO MORAIS, solicita informações à Coden Ambiental sobre a 
contratação, mediante dispensa de licitação, da empresa para a prestação de serviços 
jurídicos. REQUERIMENTO N. 883/2021 de autoria do vereador WAGNER FAUSTO MORAIS, 
solicita informações do Chefe do Executivo, para fins de fiscalização, cópias do processo 
administrativo nº 10865/2021 – Edital: 24/PE/2021. REQUERIMENTO N. 884/2021 de autoria 
do vereador PAULO HENRIQUE BICHOF, solicita do Prefeito Municipal informações sobre a 
área do residencial Engenho Velho e entorno, qual as áreas destinadas ao município. 
REQUERIMENTO N. 885/2021 de autoria do vereador ELVIS RICARDO MAURICIO GARCIA, 
solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a fiscalização de fogos de artifícios no 
município. REQUERIMENTO N. 886/2021 de autoria do vereador PAULO HENRIQUE BICHOF, 
solicitado Prefeito Municipal, informações sobre o Desassoreamento do Ribeirão Quilombo, 
conforme especifica. REQUERIMENTO N. 887/2021 de autoria do vereador SÍLVIO NATAL, 
solicita informações ao Poder Executivo sobre o custo mensal de energia no município, 
referente a imóveis alugados e alguns espaços públicos. REQUERIMENTO N. 888/2021 de 
autoria do vereador SÍLVIO NATAL, solicita informações ao Poder Executivo sobre as 
medidas que estão sendo adotadas para salvaguardar as crianças e adolescentes do 
município dos efeitos funestos das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. REQUERIMENTO N. 
889/2021 de autoria do vereador SÍLVIO NATAL, solicita informações complementares ao 
Prefeito Municipal sobre a devolução dos valores arrecadados relativos à contribuição de 
melhoria instituída pela Lei Complementar n. 50/2016 (declarada inconstitucional) – Bosque 
dos Cedros. REQUERIMENTO N. 890/2021 de autoria do vereador SÍLVIO NATAL, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a contratação de autônomos para exercerem 
atividades típicas de servidores concursados (RPAs). REQUERIMENTO N. 891/2021 de 
autoria da vereadora MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA, solicita informações ao 
Prefeito Municipal sobre a mudança de local da aplicação da terceira dose da vacina covid-
19. REQUERIMENTO N. 892/2021 de autoria da vereadora MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA 
SILVA, solicita informações ao Prefeito Municipal sobre o cronograma do transporte de 
pacientes em tratamento para outras cidades da região. REQUERIMENTO N. 893/2021 de 
autoria do vereador LEVI RODRIGUES TOSTA, solicita informações ao Chefe do Executivo, 
através da Secretaria de Saúde, sobre a lista de espera para o exame de ressonância 
magnética. REQUERIMENTO N. 894/2021 de autoria do vereador LEVI RODRIGUES TOSTA, 
solicita do Prefeito Municipal providências visando a instalação de placa indicativa e de 
sinalização ao acesso ao Bairro Bosque dos Eucaliptos. REQUERIMENTO N. 895/2021 de 
autoria do vereador WAGNER FAUSTO MORAIS, solicita informações do Chefe do Executivo, 
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para fins de fiscalização, cópias do processo administrativo nº 11809/2021. REQUERIMENTO 
N. 896/2021 de autoria do vereador WAGNER FAUSTO MORAIS, solicita informações do 
Chefe do Executivo, para fins de fiscalização, cópias da Decisão Final da Instauração de 
Sindicância - Portaria nº 511/2021. MOÇÃO N. 283/2021 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, aplausos ao servidor Sr. Celso Pavanelli, pelos relevantes serviços 
prestados ao Município. MOÇÃO N. 284/2021 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES 
DOS SANTOS, aplausos ao servidor Sr. Eduardo de Paula, pelos relevantes serviços 
prestados ao Município. MOÇÃO N. 285/2021 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES 
DOS SANTOS, aplausos ao servidor Sr. Paulo Vieira dos Santos, pelos relevantes serviços 
prestados ao Município. MOÇÃO N. 286/2021 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES 
DOS SANTOS, aplausos ao Sr. Elsio Álvaro Boccaletto, Diretor Presidente da Coden, pelos 
relevantes serviços prestados ao Município. MOÇÃO N. 287/2021 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, aplausos ao Sr. Rean Gustavo Sobrinho, Diretor Técnico 
da Coden, pelos relevantes serviços prestados ao Município. MOÇÃO N. 288/2021 de autoria 
do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, aplausos ao Sr. Hamilton Lorençatto, Diretor 
Financeiro da Coden, pelos relevantes serviços prestados ao Município. MOÇÃO N. 289/2021 
de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, apelo ao Prefeito Municipal para 
que encaminhe a este Legislativo projeto de lei instituindo Programa Municipal de cuidados 
com as estudantes em idade menstrual nas escolas da rede pública municipal de ensino. 
MOÇÃO N. 290/2021 de autoria da vereadora MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA, 
congratulações a todos os professores do município de Nova Odessa, em razão do “Dia do 
Professor”, comemorado no dia 15 de outubro. MOÇÃO N. 291/2021 de autoria do vereador 
SÍLVIO NATAL, aplausos aos policiais militares Capitão Maxwel Isidoro da Silva, Cabo Tiago 
Rosa Tognella, pelo evento "3º Dia Radical das Crianças" no Bosque Manoel Jorge, jardim 
Santa Rosa (faixa 03). Na sequência, os vereadores OSÉIAS DOMINGOS JORGE (faixa 04), 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS (faixa 05), SÍLVIO NATAL (faixa 06), LEVI RODRIGUES 
TOSTA (faixa 07), PAULO HENRIQUE BICHOF (faixa 08), MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA 
SILVA (faixa 09), WAGNER FAUSTO MORAIS (faixa 10) e ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 11) 
utilizam a Tribuna Livre. Após o intervalo regimental, o presidente anuncia a ORDEM DO 
DIA: 01 – PROJETO DE LEI 01/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR SÍLVIO NATAL, ALTERA 
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL NO 2807, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, os vereadores SÍLVIO NATAL, SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS e ELVIS RICARDO MAURÍCIO GARCIA discursam. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 12). 02 – PROJETO DE LEI N. 63/2021, 
DE AUTORIA DO VEREADOR SILVIO NATAL, DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO PELO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SEU PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, DE FORMA ANUAL, 
ACERCA DAS EMENDAS PARLAMENTARES RECEBIDAS NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, os vereadores SÍLVIO NATAL, 
WAGNER FAUSTO MORAIS, PAULO HENRIQUE BICHOF, LEVI RODRIGUES TOSTA, OSÉIAS 
DOMINGOS JORGE, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursam. 
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 13). 03 – PROJETO DE LEI 
74/2021, DE AUTORIA DA VEREADORA MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA, INSTITUI O 
DIA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA POLÍTICA CONTRA AS MULHERES NO 
CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. É colocado em discussão, o 
vereador WAGNER FAUSTO MORAIS discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 14). 04 – PROJETO DE LEI 77/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR 
WAGNER FAUSTO MORAIS, INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO A “SEMANA DE 
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O USO RACIONAL DA ÁGUA. É colocado em discussão, o 
vereador WAGNER FAUSTO MORAIS discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 15). Em seguida, os vereadores MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA 
(faixa 16) e SÍLVIO NATAL (faixa 17) utiliza a Tribuna para Explicação Pessoal. Após, em 
atendimento ao protocolo n. 3540/2021, o presidente convida a Sra. Silvana Marinho dos 
Santos, para fazer uso da Tribuna, nos termos do art. 2º da Resolução n. 154/2009 (faixa 
18). Em seguida, o presidente informa que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 
25 de outubro de 2021. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a sessão (faixa 19). 
Para constar, lavrou-se a presente ata. 
 

------------------------------------ / ------------------------------------ /------------------------------------ 
1º Secretário      Presidente      2º Secretário 
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REQUERIMENTO N. 897/2021 
 

Assunto: Solicita informações ao Chefe do Executivo sobre 
a possibilidade de disponibilizar o serviço de fotocópia de 
documentos aos munícipes que se dirigem ao Setor de 
Protocolo.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores:  
  

Em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO aos nobres pares, na 
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 
Prefeito Municipal, postulando informações sobre a possibilidade de disponibilizar o serviço 
de fotocópia de documentos aos munícipes que se dirigem ao Setor de Protocolo. 

Os moradores alegam que em razão de uma simples fotocopia necessária à 
instrução de pedidos que serão protocolizados na Prefeitura Municipal, eles precisam se 
dirigir a estabelecimentos comerciais para obter o serviço em questão, ao passo que o 
mesmo poderia ser fornecido pela Prefeitura Municipal, mediante a cobrança de taxa, ou 
preço público.  

Nova Odessa, 18 de outubro de 2021. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

REQUERIMENTO N. 898/2021 
 
Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre 
a digitalização dos prontuários físicos das UBSs. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores:  
 

Ao longo dos anos, diminuiu drasticamente a utilização de documentos e materiais 
impressos em diversas áreas. A sustentabilidade dessa ação é bastante bem-vinda, e a 
economia gerada pelo uso de meios e ferramentas digitais também é de grande relevância.  

Além disso, a documentação digital, desde que tomada medidas de segurança, 
oferece algo que em determinadas áreas é de extrema necessidade, que é a possibilidade 
de acesso ilimitado independentemente do local ou equipamento. A área da saúde pode 
muito se beneficiar disso, pois proporciona um intercâmbio de informações do paciente, 
independente se ele será atendido em um pronto-socorro ou em uma consulta de rotina na 
UBSs. 

 Considerando isso, para que o serviço prestado pelo município em suas UBSs e 
Hospital Municipal tenha essa dinâmica de acesso e troca de informação, é viável que todos 
os prontuários estejam digitalizados. 

Em face ao exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando 
informações sobre a digitalização dos prontuários físicos das UBSs. 

Nova Odessa, 18 de outubro de 2021. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

REQUERIMENTO N. 899/2021 
 

Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a 
existência de estudos técnicos para aprimorar o trânsito no 
entroncamento das vias Avenida São Gonçalo, Rua Pastor 
Manoel Nascimento Pimentel e Rua Octávio Guedes. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
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O vereador subscritor solicita informações sobre as providências envolvendo o 
entroncamento supramencionado.  

A Avenida São Gonçalo e a Rua Octávio Guedes se encontram no Jardim Campos 
Verdes, sendo no final da via com asfaltamento após a Escola Simão Welsh. Já no Jardim 
Campos Verdes se encontra um poste de cimento no meio da via que futuramente será 
uma avenida duplicada que dará acesso a cidade de Sumaré  

Conforme o relato de munícipes, há risco de colisão de veículos e atropelamento de 
pedestres que ali circulam, presenciamos mães com crianças, sem a segurança devida. 
Assim eles postulam providências quanto ao calçamento, a retirada do poste e o 
alargamento do referido entroncamento, para que possam ter mais segurança. 

Os moradores também reclamam do sentido único que foi implantado no local 
(sentido centro bairro). Eles pedem a retirada do sentido único. 

Em face do exposto, em atenção a solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos nobres 
pares, na forma regimenta, após ouvido Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício 
ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre os estudos técnicos no trânsito no 
entroncamento das vias Avenida São Gonçalo, Rua Pastor Manoel Nascimento Pimentel e 
Rua Octávio Guedes. 

Nova Odessa, 18 de outubro de 2021. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

REQUERIMENTO N. 900/2021 
 

Assunto: Solicita informações ao Poder Executivo sobre a 
possibilidade de estudos para a implantação de um bolsão 
de estacionamento paralelo a linha férrea, no terreno de 
propriedade da ALL – América Latina Logística, que esta 
sem uso, pelas razões que específica.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores:  

 
Tendo em vista a falta de vagas para estacionar no centro da cidade, vi a necessidade 

de medidas urgentes quanto a esse problema, que tanto transtorna os motoristas e clientes 
que utilizam essa área.  

Analisando toda a área central, verifiquei que existe um grande terreno paralelo a 
linha férrea no final da Av.  João Pessoa, na rua sem saída, de propriedade da ALL (América 
Latina Logística) que está sem uso, podendo ser utilizado para um bolsão de 
estacionamento, onde caberiam cerca de 1000 carros, assim sanando a falta de vagas no 
centro e favorecendo o comércio local.       

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, postulando 
informações sobre a existência de projeto para a implantação de estacionamento no local.  

Nova Odessa, 18 de outubro de 2021. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

REQUERIMENTO N. 901/2021 
 

Assunto: Convoca o diretor de Defesa do Consumidor – 
PROCON, e convida os gerentes das agências bancárias 
existentes no município, para debater sobre a 
aplicabilidade da Lei n. 2.132/2006, que obriga as 
agências bancárias a atender seus usuários, no setor de 
caixas, em tempo razoável e dá outras providências. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

A problemática envolvendo as filas nas agências bancárias é um problema antigo em 



 

  1 3 

nossa cidade, sendo que na atual legislatura o assunto já foi abordado através do 
requerimento n. 204/2021, de autoria do ilustre vereador Paulo Henrique Bichof. 

Além do referido questionamento, o vereador também propôs o Projeto de Lei n. 
76/2021, que altera disposições contidas na Lei n. 2.219, de 15 de junho de 2007, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz e de implantação de senha eletrônica 
nas agências bancárias e dá outras providências.  

O projeto de lei, aprovado por esta Câmara Municipal no último dia 13 de outubro, 
determina a inclusão do telefone do PROCON nos cartazes que devem ser afixados em 
todas as agências bancárias, informando a população sobre o prazo de atendimento no 
setor de caixas (Lei n. 2.132/2006).   

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental e após ouvido 
o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, solicitando se 
digne convocar o diretor de Defesa do Consumidor – PROCON, para debater sobre a 
aplicabilidade da Lei n. 2.132/2006, que obriga as agências bancárias a atender seus 
usuários, no setor de caixas, em tempo razoável e dá outras providências, no próximo dia 
22 de novembro, às 14h, nesta Casa de Leis. 

Requeiro, outrossim, seja enviado ofício aos gerentes das agências bancárias 
existentes no município, convidando-os a participar do debate em questão. 

Nova Odessa, 18 de outubro de 2021. 
OSÉIAS DOMINGOS JORGE 

 

REQUERIMENTO N. 902/2021 
 

Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre 
o estado de conservação das macas e de outros itens que 
compõem o interior das ambulâncias do município.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
A vereadora subscritora solicita informações sobre o estado de conservação das 

macas e dos outros itens que compõem o interior das ambulâncias do município. Os 
munícipes reclamam da má conservação das macas, conforme imagens anexas.  

Em fade do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido 
o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando 
informações sobre o assunto. 

a) Existe a manutenção das macas e de outros itens que compõem o interior das 
ambulâncias? 

b) Quem é responsável por acompanhar e realizar a manutenção das ambulâncias? 
Existe check list mensal, quinzenal, semanal? Se existe pode nos apresentar? 

c) É realizado a higienização e limpeza das macas? Fotos anexas, as macas estão sem 
lençol, não deveria ter lençol?  

d) Existe um estudo ou planejamento de melhoria para os equipamentos que 
compõem o interior das ambulâncias? 

Nova Odessa, 18 de outubro de 2021. 
MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA 
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REQUERIMENTO N. 903/2021 
 

Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre 
a inclusão dos alunos com autismo nas escolas 
municipais.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

A vereadora subscritora solicita informações sobre a inclusão dos alunos com 
autismo nas escolas municipais, devido às reclamações de pais e avós das crianças que 
apresentam o transtorno do espectro autista (TEA) e frequentam as escolas da rede 
municipal. 

Considerando o ingresso de uma criança autista em escola regular é um direito 
garantido por lei, como aponta o capítulo V da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), que trata sobre a Educação Especial.  

A redação diz que ela deve visar a efetiva integração do estudante à vida em 
sociedade, 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. 

a) Existem educadores capacitados na rede municipal para acompanhar alunos 
autistas? Se existe, a quantidade comporta o número de alunos que frequentam a escola? 

b) É realizado um acompanhamento para analisar a forma como a inclusão está 
sendo implementada, se está ou não gerando aprendizagem e se vem se configurando 
como uma experiência positiva, não só para os alunos, mas também para os demais 
envolvidos com a proposta (familiares, professores do ensino comum e especial)? 

c) Existe um estudo, planejamento de melhoria visando inclusão dos alunos 
autistas do município? 

Nova Odessa, 19 de outubro de 2021. 
MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA 

 

REQUERIMENTO N. 904/2021 
 

Assunto: Solicita informações ao Poder Executivo sobre a 
existência de estudos para implantação da UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva), para o Hospital Municipal.   

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O vereador subscritor solicita informações ao Poder Executivo sobre a existência de 
estudos para implantação da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), para o Hospital Municipal.  

Há muitos anos a saúde pública de Nova Odessa necessita da implantação de leitos 
de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), para melhor atender a população e salvar vidas. 

Assim, em relação a existência de estudos para implantação da UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva), para o Hospital Municipal, REQUEIRO, aos nobres pares na forma 
regimental, após ouvido o Plenário que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito 
Municipal, postulando se digne prestar as seguintes informações:  

a) Existem estudos para a implantação de leitos de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva)? Enviar em anexo os estudos. 

b) Quando será implantada a UTI (Unidade de Terapia Intensiva)? 
c) Qual o custo para implantar leitos de UTI e qual o custo para manter? 
d) O Hospital Municipal tem espaço físico hoje suficiente para instalar os leitos de UTI? 
e) Uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) necessita de uma equipe especializada? 

Quais seria esses profissionais?  
f) Outras informações relevantes. 
Nova Odessa, 20 de outubro de 2021. 

SILVIO NATAL 
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REQUERIMENTO N. 905/2021 
 

Assunto: Solicita informações ao Poder Executivo sobre a 
existência de atividades Turísticas no município.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O vereador subscritor solicita informações ao Poder Executivo sobre a existência de 
atividades Turísticas no município.  

Cada vez mais estamos deixando de fomentar o turismo no município, nos dias de 
hoje o morador da cidade prefere visitar outras cidades vizinhas por falta de opções em 
Nova Odessa. 

Assim, em relação a existência de atividades Turísticas no município, REQUEIRO, aos 
nobres pares na forma regimental, após ouvido o Plenário que aprovem o encaminhamento 
de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne prestar as seguintes informações:  

a) Quais são as opções turísticas hoje no município? Descrever.  
b) Existem projetos futuros para o Turismo municipal? Enviar projetos em anexo. 
c) Porque Nova Odessa não tem Turismo Rural?  
d) Existe o Ecoturismo no município? 
e) Quais trabalhos foram realizados neste ano de 2021 com os recursos da pasta do 

Turismo? 
f) Outras informações relevantes. 
Nova Odessa, 20 de outubro de 2021. 

SILVIO NATAL 

 

REQUERIMENTO N. 906/2021 
 

Assunto: Solicita informações ao Poder Executivo sobre as 
providências que serão tomadas referente ao abandono 
total das piscinas públicas “Edmundo Corteze”, bem como 
todo espaço físico ao entorno, no jardim Santa Rosa. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

As piscinas públicas “Edmundo Corteze” localizada no jardim Santa Rosa, na parte 
externa do ginásio de esportes do jardim Santa Rosa Jaime Nércio Duarte “O Carioba”, foi 
inaugurada pela antiga administração no ano de 2014. Naquela ocasião o evento foi 
marcado com um festival de natação que reuniu cerca de 120 crianças e adolescentes. 
Neste mesmo ano foi implantado aulas de natação do município, onde atendia cerca de 400 
pessoas entre adultos, adolescentes e crianças.  

No ano de 2016 a Prefeitura Municipal cancelou 13 modalidades esportivas do 
município, dentre elas a natação, sendo assim desde lá as piscinas estão abandonadas, 
deterioradas, sujas e servindo para acúmulo de água parada, até mesmo como foco da 
dengue. 

Assim, em relação as providências que serão tomadas referente ao abandono total 
das piscinas públicas “Edmundo Corteze”, bem como todo espaço físico ao entorno, 
REQUEIRO, aos nobres pares na forma regimental, após ouvido o Plenário que aprovem o 
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne prestar as seguintes 
informações:  

a) Qual providência será tomada referente a situação de total abandono das piscinas 
públicas, bem como todo espaço físico ao entorno? 

b) Existem estudos, planejamento para recuperar e reativar as piscinas? Enviar em 
anexo.   

c) Aonde está a antiga cobertura lateral onde o público assistia as aulas e 
competições? 



 

  1 6 

d) Existe uma casa no local que também está abandonada e deteriorada, o que será 
feito com esse espaço?  

e) As piscinas irão ficar expostas e acumulando água da chuva?   
f) Porque o espaço físico ao entorno está com acumulo de entulhos, móveis 

danificados? 
g) Onde se encontra a capa térmica, trocador de energia, máquina movida a 

eletricidade para complementar o aquecimento da piscina? 
h) Já foi feito um estudo a respeito da viabilização de parcerias na inciativa privada 

referente ao espaço esportivo? Qual? 
Nova Odessa, 20 de outubro de 2021. 

SILVIO NATAL 
 
Fotos tiradas do local: 

      

 
 

REQUERIMENTO N. 907/2021 
 

Assunto: Solicita informações ao Poder Executivo sobre a 
utilização e retomada das aulas de musculação na 
Academia Pública para a população, no ginásio de 
esportes do jardim Santa Rosa.   

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Academia Pública de Nova Odessa foi inaugurada no ano de 2013 pela antiga 
administração. Desde então foram iniciadas as aulas de musculação voltadas a população e 
atletas do município (com residência fixa comprovada). Cerca de 220 alunos treinavam 
duas vezes por semana na academia, que também contava com um Professor de Educação 
Física graduado e com um estagiário estudante da área especifica. Os profissionais faziam 
todo controle dos alunos, desde as matriculas até a montagem dos treinos. Muito alunos 
estavam matriculados com prescrição médica. Os aparelhos de musculação na época foram 
doados pela empresa Hanier Especialidades Químicas Ltda. Recentemente fomos 
procurados por munícipes onde alegam que tem alguns jovens utilizando a Academia 
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Pública sem orientação de profissional da área com registro no CREF, que é previsto por lei 
e também pela maior segurança dos alunos aos executarem os exercícios de maneira 
correta. Muitos munícipes nos questionam a respeito da liberação da Academia Pública que 
também foi fechada no ano de 2016 pela antiga administração.  

Assim, em relação a utilização e retomada das aulas de musculação na Academia 
Pública para a população, REQUEIRO, aos nobres pares na forma regimental, após ouvido o 
Plenário que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se 
digne prestar as seguintes informações:   

a) Quando será liberada as aulas de musculação para a população na Academia 
Pública? 

b) Porque está liberada a utilização desde já para alguns jovens e não para a 
população?   

c) Como será feito a contratação do Professor de Educação Física com registro no 
CREF e do estagiário? 

d) A Prefeitura Municipal está ciente que não pode se utilizar uma academia de 
musculação sem orientação de um Professor de Educação Física habilitado pelo CREF? 

e) Com o retorno das aulas como será feito o controle de alunos, as matriculas, será 
exigido um atestado médico e uma anamnese?  

f) Existe um planejamento relacionado aos horários de funcionamento da academia 
retornando? Quais? Controle de alunos por período? Enviar em anexo. 

g) A antiga sala de xadrez aos fundos da academia onde fica os computadores, terá 
qual utilidade no tocante a atividade esportiva? 

Nova Odessa, 20 de outubro de 2021. 
                                                            SILVIO NATAL 
Fotos tiradas do local: 

  
 
REQUERIMENTO N. 908/2021 
 

Assunto: Solicita informações da Prefeitura Municipal a 
respeito das multas de trânsito aplicadas no município. 

  
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
  

O trânsito é algo que precisa ser vigiado rigorosamente podendo resultar em 
acontecimentos indevidos como acidentes, desrespeito a sinalização. 

Por isso deve existir agentes de trânsito que ficam incumbidos de fazer a fiscalização. 
O Código de Trânsito Brasileiro estabelece quatro categorias para infrações de 

trânsito: gravíssimas, graves, médias e leves. Cada uma resulta em pontuação na Carteira 
Nacional de Habilitação além do pagamento de multas.  

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido 
no Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício a Prefeitura Municipal postulando 
informações a respeito: 

a)  Qual a quantidade de multas aplicadas mensalmente? Apresentar relatório de 
janeiro de 2021 até a presente data. 

b)  Qual o valor arrecadado referente a multas de trânsito praticadas no município no 



 

  1 8 

período de janeiro de 2021 até a presente data mensalmente. 
c)  Os recursos recolhidos, tem conta exclusiva? 
d)  Qual o destino da arrecadação, e qual a aplicação efetiva? 
e)  Outras informações consideradas relevantes 
Nova Odessa, 20 de outubro de 2021. 

WAGNER FAUSTO MORAIS 

 

REQUERIMENTO N. 909/2021 
 

Assunto: Convoca o Secretário de Governo, a Autoridade 
de Trânsito Municipal e o Diretor de Serviços Urbanos 
para debater sobre a melhoria do trânsito, acessibilidade, 
mobilidade urbana e fiscalização.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em 03 de janeiro de 2012 foi sancionada a Lei Federal nº 12.587, que instituiu as 
Diretrizes Básicas para a Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

No texto legal, o Governo Federal instituiu que os municípios com população acima de 
20.000 habitantes, para obter os recursos financeiros daquela esfera do poder Executivo, 
teria como um dos requisitos de concessão, a obrigatoriedade na elaboração do Plano de 
Mobilidade Urbana. 

Nesse sentido, após amplos estudos e a realização de quatro audiências públicas, o 
então Prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza encaminhou o Projeto de Lei Complementar n. 
4/2019 a esta Casa Legislativa. A proposta foi aprovada por unanimidade, dando origem à 
Lei Complementar n. 61, de 14 de julho de 2020. 

Consoante o contido no art. 5º da lei, os princípios que regem a Política de Mobilidade 
Urbana e o Plano de Mobilidade são os seguintes: I - articulação com a Política Urbana do 
Município, por meio de seu Plano Diretor e demais legislações pertinentes; II - acessibilidade 
a partir da priorização dos modos de transporte coletivo e não motorizados, colaborando 
para diminuição da emissão de gases poluentes e dos congestionamentos; III - segurança, a 
partir da estruturação e qualificação dos espaços de deslocamento para os pedestres e às 
pessoas portadoras de necessidades especiais; IV - eficiência, otimizando e adequando o 
uso do solo ao longo dos principais eixos de deslocamento, e por onde passam a linhas de 
transporte coletivo; V - qualidade de vida, ao promover maior acessibilidade, gerando 
menos poluição e mais saúde à população; VI - dinamizar a economia por meio da indução 
do uso misto nas proximidades da rede de transporte coletivo; VII - promover a inclusão 
social, por meio de melhoramento da acessibilidade da população de baixa renda. 

Ante ao exposto, com fulcro nas disposições contidas no artigo 16, inciso X, da Lei 
Orgânica do Município, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental e após ouvido o 
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, 
solicitando se digne convocar o Secretário de Governo, a Autoridade de Trânsito Municipal e 
o Diretor de Serviços Urbanos para prestarem informações sobre o assunto, no próximo dia 
13 de dezembro, às 14h, nesta Câmara Municipal. 

Nova Odessa, 20 de outubro de 2021. 
WAGNER FAUSTO MORAIS 

 

REQUERIMENTO N. 910/2021 
 

Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal, através 
da Secretaria de Educação, sobre o planejamento da volta as 
aulas 100% presenciais no Município e outras informações 
da Rede de Ensino Municipal.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
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No último dia 18 de outubro, houve o retorno obrigatório às aulas presenciais nas 
escolas da rede pública e privada no estado de São Paulo. Segundo o governo paulista, 
apenas estudantes que apresentarem justificativa médica poderão seguir com os estudos 
remotos.  

No início de agosto, o governo estadual já havia liberado o retorno às aulas 
presenciais com 100% da ocupação, respeitados os protocolos sanitários. Apesar da 
autorização, a ida para a sala de aula era facultativa. 

A volta às salas de aulas deve seguir os protocolos sanitários, observando-se, 
também, o distanciamento de 1 metro entre alunos nas salas de aula. No entanto, a partir 
do dia 3 de novembro, as unidades da rede pública estadual estarão desobrigadas a seguir 
o distanciamento de 1 metro entre as carteiras. 

Já para escolas da rede municipal que contam com um conselho de educação, a regra 
de distanciamento será determinada após a análise dos educadores. 

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental e após ouvido 
o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, solicitando as 
seguintes informações:  

a) Qual será o protocolo adotado pela Secretaria de Educação para o atendimento 
presencial 100% das crianças na rede municipal de Ensino? Nosso Município vai seguir a 
orientação do Governo do Estado? 

b) Como será realizado esse retorno sem distanciamento entre os estudantes em 
nosso município? 

c) Quais medidas serão adotadas para dar segurança aos estudantes, professores e 
servidores na Educação Municipal? 

d) Mais informações que julgarem necessárias. 
Nova Odessa, 19 de outubro de 2021. 

LEVI RODRIGUES TOSTA 

 

REQUERIMENTO N. 911/2021 
 

Assunto: Solicita do Prefeito Municipal, informações sobre 
a existência de estudos voltados à implantação de um 
“Hospital da Mulher” em nosso município. 

  
Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores: 

 
O vereador subscritor tem sido procurado por munícipes, que pleiteiam informações 

sobre a existência de estudos voltados a implantação de um espaço exclusivo para saúde 
da mulher em nosso município. 

Sabemos que a saúde da mulher tem muitas particularidades e demanda um cuidado 
especial, não apenas no outubro rosa, mais durante todo o tempo. Um hospital, posto de 
saúde ou um local destinado à especialistas focados na saúde da mulher, traria muitos 
benefícios às munícipes de nossa cidade 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, 
postulando o encaminhamento das informações em epígrafe. 

Nova Odessa, 19 de outubro de 2021. 
PAULO HENRIQUE BICHOF 

 

REQUERIMENTO N. 912/2021 
 

Assunto: Solicita do Prefeito Municipal, informações sobre 
a situação dos veículos da Saúde, em especial ambulância 
e veículos de transporte de pacientes. 

  
Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores: 
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O vereador subscritor tem sido procurado por munícipes, que pleiteiam informações 
sobre as condições das ambulâncias e demais veículos (que transportam pacientes) 
utilizados pela pasta da Saúde. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, 
postulando o encaminhamento das informações em epígrafe. 

a) Quantos veículos tem a pasta; 
b) Quantos transportam pacientes; 
c) Quantas ambulâncias; 
d) Quantos veículos alugados; 
e) Qual a demanda atual e os veículos atendem a demanda; 
f) Existe a possibilidade de locação; 
g) Demais informações para mitigar e dirimir dúvidas. 
Nova Odessa, 19 de outubro de 2021. 

PAULO HENRIQUE BICHOF 

 

REQUERIMENTO N. 913/2021 
 

Assunto: Solicita do Prefeito Municipal, informações sobre 
o Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente de Nova Odessa), conforme especifica. 

 
Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores: 

 
O vereador subscritor tem sido procurado por munícipes, que pleiteiam informações 

sobre as atividades do Comdema em nosso município. 
Trata-se do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Nova Odessa 

(COMDEMA), instituído pela Lei Municipal nº 1.176 de 27 de Novembro de 1989 e do 
Decreto 2.302 de 12 de Novembro de 2008 tem por objetivo promover a discussão, análise 
e proposição das diretrizes das políticas públicas ambientais de Nova Odessa. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, 
postulando o encaminhamento das informações em epígrafe. 

a) O Conselho está ativo; 
b) Estão sendo realizadas reuniões; 
c) Se não estiver ativo, quando será ativado; 
d) Demais informações que julgar necessária para dirimir dúvidas dos munícipes. 
Nova Odessa, 19 de outubro de 2021. 

PAULO HENRIQUE BICHOF 

 

REQUERIMENTO N. 914/2021 
 

Assunto: Convoca a Secretária-Adjunta Interina da Saúde, a 
Diretora da Vigilância em Saúde e o Coordenador do Setor de 
Ambulância, para prestar informações sobre as ambulâncias 
da rede municipal de Saúde (próprias e locadas).  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Após os debates ocorridos nesta Casa Legislativa, no último dia 18 de outubro, 
decorrentes do requerimento n. 892/2021 e do vídeo que retratava o transporte irregular e 
precário de pacientes por ambulância da Secretaria Municipal de Saúde, o “Jornal de Nova 
Odessa, edição do dia 21 de outubro, publicou matéria que retrata o péssimo estado de 
conservação das ambulâncias da rede municipal de Saúde.  

Durante diligência realizada por integrantes do Sindicato dos Servidores Municipais e 
da CIPA no Setor de Ambulância do Hospital Municipal, foram detectadas inúmeras falhas 
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nos referidos veículos, como pneus carecas, falta de limpador de para-brisa e suspensão 
danificada. 

Além das irregularidades apontadas, o vereador subscritor esteve presente no setor e 
verificou o mau estado interno das ambulâncias. 

Em face do exposto, considerando a gravidade dos fatos que estão sendo 
reiteradamente retratados nas mídias socias e na imprensa local, envolvendo a 
precariedade das ambulâncias, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental e após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 
solicitando se digne convocar a Secretária-Adjunta Interina da Saúde, a Diretora da 
Vigilância em Saúde e o Coordenador do Setor de Ambulância, para prestar informações 
sobre as ambulâncias da rede municipal de Saúde (próprias e locadas), no próximo dia 29 
de novembro, às 14h, nesta Casa de Leis. 

Nova Odessa, 21 de outubro de 2021. 
OSÉIAS DOMINGOS JORGE 

 

REQUERIMENTO N. 915/2021 
 

Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre 
a possibilidade de inclusão, no REURB, da área cedida ao 
Município de Nova Odessa para implantação de diversos 
órgãos, inclusive do prédio da Câmara Municipal 
(Decretos Estaduais n. 22.566/1984 e n. 59.100/2013).  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

No início do ano, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n. 202/2021, 
por meio do qual solicitou informações1 ao Executivo sobre a área objeto dos Decretos 
Estaduais n. 22.566/1984 e n. 59.100/2013 (área cedida ao Município de Nova Odessa para 
implantação de diversos órgãos, inclusive do prédio da Câmara Municipal). 

Em atendimento à referida proposição, o Chefe do Executivo informou apenas que 
estava em estudo na Prefeitura, áreas que poderiam servir à construção do órgão 
legislativo, cujos documentos seriam posteriormente remetidos. A resposta está datada de 
16 de março de 2021 (Ofício 189). 

Por outro lado, a Prefeitura anunciou que vai iniciar um processo voltado à 
regularização do Recanto Ceci, por meio do REURB (Lei Federal n. 13.465/2017). A intenção 
é que o Núcleo Colonial também possa ser regularizado através do referido programa.  

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando 
informações sobre a possibilidade de inclusão, no REURB, da área cedida ao Município de 
Nova Odessa para implantação de diversos órgãos, inclusive do prédio da Câmara Municipal 
(Decretos Estaduais n. 22.566/1984 e n. 59.100/2013). 

Requeiro, também, informações sobre a conclusão dos estudos sobre as áreas que 
poderiam servir à construção da sede deste Legislativo, informando-nos, outrossim, as 
áreas que foram consideradas nesse estudo.  

Nova Odessa, 21 de outubro de 2021. 
 

SILVIO NATAL 
 

 

 
1 a) Quais documentos relativos à área em questão a Prefeitura possui? Favor fornecer cópia a esta Câmara Municipal dos 
documentos existentes. 
b) A Prefeitura possui cópia do termo de permissão de uso mencionado no artigo 3º do Decreto n. 22.566/1984? 
c) A Prefeitura possui cópia do termo de permissão de uso mencionado no artigo 3º do Decreto n. 59.100/2013? 
d) Quais gestões foram realizadas pelo Município de Nova Odessa junto ao Governo do Estado objetivando a regularização de 
uso da área em questão? 
e) Há a possibilidade de a Câmara Municipal construir sua sede na referida área? 
f) Outras informações consideradas relevantes.   
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REQUERIMENTO N. 916/2021 
 

Assunto: Solicita do Prefeito Municipal, informações sobre 
a situação da Área situada na Rua José Penachione em 
frente ao número 149. 

  
Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores: 

 
O vereador subscritor tem sido procurado por munícipes, que pleiteiam informações 

sobre a situação da Área situada na Rua José Penachione em frente ao número 149, área 
verde. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, 
postulando o encaminhamento das informações em epígrafe. 

a) A área é pública; 
b) Foi cedido para uso para qual finalidade; 
c) Foi permitido pavimentar e construir edificações no local; 
Nova Odessa, 20 de outubro de 2021. 

PAULO HENRIQUE BICHOF 

 

REQUERIMENTO N. 917/2021 
 

Assunto: Solicita do Prefeito Municipal, informações sobre 
a situação de recolha de podas de árvores e grama em 
nosso município. 

  
Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores: 

 
O vereador subscritor tem sido procurado por munícipes, que pleiteiam informações 

sobre a situação de recolha de podas de árvores e grama em nosso município. 
Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 

Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, 
postulando o encaminhamento das informações em epígrafe. 

a) A taxa de lixo inclui esse serviço; 
b) Quem é responsável pelo destino desse material; 
c) Demais informações que possam contribuir para sanar dúvidas dos munícipes. 
Nova Odessa, 21 de outubro de 2021. 

PAULO HENRIQUE BICHOF 

 

REQUERIMENTO N. 918/2021 
 

Assunto: Solicita do Prefeito Municipal, informações sobre 
a situação do Pós Anhaguera, conforme especifica. 

  
Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores: 

 
O vereador subscritor tem sido procurado por munícipes, que pleiteiam informações 

sobre a situação do Pós  
Anhanguera no que tange à cobrança de Iptu, adequação de zoneamento, ligação de água 
e ligação de esgoto. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, 
postulando o encaminhamento das informações em epígrafe. 

a) Existem estudos para diminuição no valor cobrado de IPTU; 
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b) Existem estudos para mudança de adequações no tipo de zoneamento das 
chácaras; 

c) Existe projeto de ligação de água; 
d) Existe projeto de ligação de esgoto 
Nova Odessa, 21 de outubro de 2021. 

PAULO HENRIQUE BICHOF 

 

MOÇÃO N. 292/2021 
 

Assunto: Congratulações com o Dr. Robson Fontes Paulo, 
pelo excelente trabalho que vem realizando como 
Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos da Prefeitura 
Municipal.  

 
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 Dr. Robson Fontes Paulo, pelo excelente trabalho que vem realizando como Secretário 
Adjunto de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal. 

Sempre atencioso e competente, entendemos que a postura profissional deste 
servidor mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

Em face do exposto, e na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 
que tange a esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício 
ao homenageado, dando-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 18 de outubro de 2021. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

MOÇÃO N. 293/2021 
 

Assunto: Aplausos à empresa Fênix Fabril Indústria e 
Comércio Ltda., pelos trabalhos realizados com os 
funcionários no combate ao COVID-19. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos à senhora 
Fátima Regina Gobbo, proprietária da empresa Fênix Fabril Indústria e Comércio Ltda., 
pelos trabalhos realizados com os funcionários no combate ao COVID-19. 

Desde julho do corrente ano, a empresa começou a fazer uma planilha com a data de 
nascimento dos funcionários. Assim, quando a Prefeitura iniciou a vacinação, os 
funcionários eram liberados às 14h30, conforme o cronograma, para irem ao ginásio tomar 
a vacina e, em posse da carteirinha de vacinação, a empresa abonava as horas e o 
funcionário não precisava retornar ao trabalho naquele dia.  

No começo de setembro, todos os funcionários para entrar na empresa precisavam 
apresentar a carteirinha com a primeira dose, posto que existe na legislação afeta à 
segurança do trabalho, previsão de que a empresa é responsável pela segurança do 
colaborador. 

O bem-estar do coletivo se sobrepõem ao bem-estar individual. Quando tem um 
colaborador que se nega a tomar a vacina, ele coloca a vida de outros colaboradores em 
risco, pois o vírus se propaga você querendo ou não, tem que ser realizado o isolamento da 
pessoa, porque não podemos correr o risco de contaminar outras pessoas. 

Em outubro, a empresa tinha 75% dos funcionários com a primeira dose tomada. 
Hoje, ninguém entra na empresa sem tomar a primeira dose. Até o final de outubro, a 
empresa terá 100% dos colaboradores vacinados. Em dezembro, todos vão ter passado de 
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40 a 45 dias da segunda dose, onde há a maior eficácia e uma diminuição da 
contaminação. 

Parabéns à empresa congratulada pelo belíssimo trabalho de conscientização e apoio 
realizado com seus funcionários no combate ao COVID-19.  

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que tange 
esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício à 
congratulada (Rua São Paulo, n. 460, CEP 13387612, Jardim São Jorge, Nova Odessa), 
dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 18 de outubro de 2021. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

MOÇÃO N. 294/2021 
 

Assunto: Congratulações com a fonoaudióloga Francine 
Ferreira Pessoa, pelo trabalho voluntário realizado junto à 
APADANO – Associação dos Pais e Amigos os Deficientes 
Auditivos de Nova Odessa. 

 
Senhor Presidente,     
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, por meio da qual enviamos nossos cumprimentos à 
fonoaudióloga Francine Ferreira Pessoa, pelo trabalho voluntário realizado junto à APADANO 
– Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Nova Odessa. 

Profissional com consultório em Americana, a congratulada dedica o seu tempo, o seu 
conhecimento e o seu carinho às pessoas atendidas pela entidade novaodessense. 

Há mais de dez anos é responsável pela colocação de aparelhos auditivos e exames 
de audiometria realizados pela APADANO nos pacientes. Todo o trabalho é realizado 
gratuitamente.    

Ante ao exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no que 
tange a esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à 
congratulada (Rua Padre Epifânio Estevan, 619, CEP 13465-250, Centro, Americana), 
dando-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 18 de outubro de 2021. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

MOÇÃO N. 295/2021 
 

Assunto: Congratulações a todos os médicos do município 
de Nova Odessa, em razão do “Dia do Médico”, 
comemorado no dia 18 de outubro. 

   
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
  

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida a todos os médicos pela passagem de seu 
dia, comemorado em 18 de outubro. 

Trata-se de uma das profissões mais necessárias, visto a fundamental importância 
para a saúde do ser humano. 

Registre-se que na pandemia houve um incansável trabalho desenvolvido por esses 
profissionais. Eles têm uma atuação importantíssima, fundamental e inquestionável no 
enfrentamento da Covid-19. 

Os médicos estão na linha de frente lutando, encarando todos os riscos, sacrificando a 
sua própria saúde e até colocando sua própria vida em risco, enfrentando uma pressão 
muito forte que afeta até a saúde mental de alguns desses profissionais. 

Nesta data não poderíamos deixar de lembrar deste profissional que não tem hora 
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para tratar ou até mesmo salvar uma vida, o que com certeza é feito com muita dedicação 
possível. 

Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 
que tange a esta iniciativa, requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à 
Secretária de Saúde, para que a mesma dê ciência a todos os médicos da rede municipal 
de Saúde do teor desta proposição. 

Nova Odessa, 19 de outubro de 2021. 
MÁRCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA 

 

MOÇÃO N. 296/2021 
 

Assunto: Moção de Louvor a Senhora Aina Bedicks, pelos 
relevantes serviços prestados ao nosso Município.  
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores 
 

Com fulcro no §1º do Art. 210 do Regimento Interno, estamos submetendo a elevada 
apreciação plenária a presente MOÇÃO DE LOUVOR em favor da Senhora Aina Bedicks, 
serva de Deus, Novaodessense de coração, nascida na cidade de Varpa em 1931. 

Dedicada em servir na obra de Deus, sempre voltada para missões ajudando os que 
levam a palavra de Deus o conhecimento de todos. Ela tem o dom de saber identificar a 
capacidade de cada missionário, aqueles com o dom de deixar a família e seguir para as 
missões preparados para confiar no Senhor quando enfrentarem dificuldades, e aqueles 
outros com o dom da palavra, porém mais próximo do seu lar.  Dona Aina, sempre 
preocupou-se em se doar em benefício do próximo. 

No seu íntimo, tem a convicção de que conhecer a Jesus é tudo, pois, é Ele que te 
abraça, é Ele que chora com você, é Ele que entende tudo o que se passa na sua vida, Ele é 
o caminho, a verdade e a vida. 

Sempre proativa, dinâmica, íntegra e dedicada. Uma mulher com liderança, e que 
mostra amor e solidariedade para com todos que a conhece, ela transmite entusiasmo e 
ensinamentos fundamentais de Jesus Cristo. 

No auge dos seus 90 anos de idade, ainda tem zelo e amor para retribuir ao próximo. 
Vida longa à Dona Aina Bedicks. 

 “Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “É-me dado todo Poder no céu e na terra. 
Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei 
sempre com vocês, até o fim dos tempos”. (Mt 28:18-20) 

Nossos agradecimentos a essa ilustre mulher, e que seus esforços sejam sempre 
reconhecidos.  

Em face do exposto, propomos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à 
homenageada, dando-lhe ciência desta proposição. 

Nova Odessa, 20 de outubro de 2021. 
WAGNER FAUSTO MORAIS 

 

MOÇÃO N. 297/2021  
 
Assunto: Congratulações à Sra. Antonia Barbosa Silva 
Meneses, à Adriana Souza, aos patrocinadores e 
voluntários, da 37ª Festa das Crianças, realizada no 
último dia 12 de outubro de 2021, no Jardim São Jorge.  
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grande satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida à ex-vereadora Antonia Barbosa Silva 

https://bibleoffline.com/app/nvipt/40N/28/18
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Meneses, e a sua filha Adriana Souza, aos patrocinadores e voluntários, em razão da 37ª 
Festa das Crianças, realizada no último dia 12 de outubro de 2021, no Jardim São Jorge. 

O evento foi itinerante pelo bairro do Jardim São Jorge, onde foram distribuídos mais 
de 4000 kits guloseimas para as crianças do bairro, e também da região. Muitas crianças 
esperaram na rua, ansiosamente, para receber o kit. 

Esta festa é realizada há 37 anos no bairro, com o objetivo de trazer momentos de 
alegria e diversão as crianças e famílias novaodessenses. 

Neste dia foi distribuído um kit com pipoca, mini guaraná, balas, chicletes, pirulitos e 
também um brinquedo. 

Em face ao exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que tange 
a esta iniciativa e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício aos 
congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 19 de outubro de 2021. 
LEVI RODRIGUES TOSTA 

 

MOÇÃO N. 298/2021 
 

Assunto: Congratulações com os judocas novaodessenses 
pelo “Dia Mundial do Judô”, comemorado em 28 de 
outubro.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos a Associação 
Cavalcanti, em nome do Sansei Eugenio Cavalcanti, representando todos os atletas que 
praticam essa atividade, pela comemoração do dia 28 de outubro, “Dia do Mundial do 
Judô”. 

O judô foi criado no final do século XIX, no Japão por Jigoro Kano, que baseou-se nas 
técnicas de um sistema de autodefesa tradicional japonês denominado jujitsu imortalizado 
no imaginário ocidental pela figura do samurai. 

 A intenção de transformar uma arte marcial tão antiga e popular em outra se deve, 
muito provavelmente, à sua formação de filósofo: Kano modificou as técnicas de luta 
exclusivas para combater em uma arte que se propõe a formar o ser humano, baseando-se 
na percepção de sua limitação para ultrapassá-la. 

Traduz-se o termo judô como “caminho suave” ou “caminho da suavidade”. Acredita-
se que o ingresso do judô do Brasil tenha se dado por meio da imigração japonesa, no início 
do século XX. No entanto embora haja rumores de que em 1903 já houvesse quem 
ensinasse a luta aqui no Brasil, a maioria das informações aponta para década de 20 como 
o período de introdução no Brasil.  

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 congratulado, dando-lhe ciência desta proposição. 

Nova Odessa, 19 de outubro de 2021. 
LEVI RODRIGUES TOSTA 

 
MOÇÃO N. 299/2021  
 

Assunto: Moção de Louvor ao Senhor Sinomar Nogueira.  
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
É com grande satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 

presente MOÇÃO DE LOUVOR dirigida ao Senhor Sinomar Nogueira pelos serviços prestados 
ao município de Nova Odessa. 

Nascido na cidade de Paulo Faria / SP em 1965, é Novaodessesse de coração, 
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constituiu família na cidade e gera empregos diretos e indiretos através de sua empresa. 
Por inúmeras vezes contribuiu com ações sociais e ajuda à necessitados da cidade e região. 

Proprietário, e Diretor Comercial da Empresa USIBRILHE Industria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda, no seguimento de produtos de limpeza e higienização de 
calçados, Epis, etc. Empresa fundada em 2010, com cede na cidade de Nova Odessa, 
mantem-se fiel nos princípios, na contribuição dos impostos, e busca a qualidade e a 
satisfação em primeiro lugar. No início dos trabalhos da empresa, a produção deslocou-se 
para máquinas de polir sapatos, logo depois à aparelhos de higienização de solas e 
produtos para renovação dos calçados, hoje possui muitos outros produtos, inclusive alguns 
contribuindo com os protocolos contra o Covid. 

Sinomar além de um excelente profissional, empresário, empreendedor, é ético, um 
ser humano disciplinado, parceiro, é uma pessoa simples, que demonstra amor e 
solidariedade, para com todos que o conhece, transmite entusiasmo e fraternidade, e ainda 
é colaborador em várias ações sociais realizadas em Nova Odessa, contribuindo para os 
mais necessitados. 

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 
congratulado.   

Nova Odessa, 21 de outubro de 2021. 
WAGNER FAUSTO MORAIS 
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ORDEM DO DIA 
 

 

 

PAUTA DE PROPOSIÇÕES 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 

 

 

25 DE OUTUBRO DE 2021 
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ORDEM DO DIA 
 

PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
DIA 25 DE OUTUBRO DE 2021. 

 
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO 

 
01 – PROJETO DE LEI N. 85/2021, DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, DISPÕE SOBRE O 
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2022 A 2025. 

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

Art. 1º- Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em 
cumprimento ao disposto no art.165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o 
período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de 
recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas 
despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II, III, IV, quadros de Detalhamento 
do P.P.A - Programas Governamentais e o quadro de Natureza da Despesa – Consolidação 
Geral. 

Art.2º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a 
inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de Projeto de 
Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específica. 

Art.3º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual 
poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, 
apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes. 

Parágrafo Único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder 
Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las 
com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária 
anual. 

Art.4º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e 
respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam 
para a realização do objetivo do Programa. 

Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, EM 31 DE AGOSTO DE 2021. 
CLAUDIO JOSÉ SHOODER 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
PARECER: 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Trata-se de projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o Plano 

Plurianual para o período 2022 a 2025.  
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a relatoria 

do parecer. 
Inicialmente, cumpre registrar que, encerrado o prazo para a apresentação de 

emendas em 17 de setembro passado, o processo foi encaminhado à Comissão de Finanças 
e Orçamento para emissão de parecer, conforme previsto no § 1º do art. 251 do Regimento 
Interno. 

Realizada a análise do projeto, avoquei a relatoria e emiti parecer em 21 de setembro 
p.passado, conforme documento anexo. Ocorre que dentro do prazo para manifestação dos 
demais membros sobre o relatório apresentado, foi protocolizada pelo Executivo mensagem 
para propor modificações na referida peça orçamentária. Assim, os autos foram restituídos 
a esse relator para manifestação sobre os documentos apresentados em 30 de setembro de 
2021 (Ofício GAB n. 337/2021, protocolo n. 3415), encartados às fls. 124 a 243, do processo 
n. 149/2021. 

Resumidamente, foram propostas as seguintes alterações nos anexos II e III, e no 
quadro de detalhamento do PPA – Programas Governamentais:  

- Inclusão da ação 1.011 – Revitalização de Bosques, Parques, Praças, Jardins e 
Zoológico Municipal. 
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- Realocação das ações do Fundo Municipal do Idoso e do Fundo Municipal do OCA 
(Orçamento da Criança e do Adolescente) do programa 0002 – Gabinete do Prefeito e 
Dependências, para o programa 0016 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência 
Social. 

- Acerto e correção dos Indicadores, Justificativas, Índices Recentes e Índices Futuros.   
Feitas essas considerações, mantenho o meu posicionamento favorável à aprovação 

do presente projeto de lei, nos termos abaixo expostos.     
Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em relação ao 

projeto e concluí que o mesmo deva ser aprovado integralmente. 
Importante ressaltar que a Constituição Federal aderiu ao princípio universal de 

iniciativa da proposta orçamentária ao Poder Executivo. Assim, o art. 84, XXIII, prevê 
competir ao Presidente da República, privativamente, enviar ao Congresso Nacional o plano 
plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento. 

O art. 133 da Lei Orgânica do Município, reproduziu os preceitos insculpidos na 
Constituição Federal, definindo, assim, no âmbito do Município, a competência privativa do 
Poder Executivo no tocante à iniciativa. 

O conteúdo mínimo do plano plurianual encontra-se disposto no art. 165, § 1º, da 
Constituição Federal, qual seja: 

a) previsão para quatro anos das despesas de capital, aquelas que aumentam o 
patrimônio público, seja pela incorporação de ativos (equipamentos, obras), ou pela 
redução de passivos (amortização do principal de empréstimos e financiamentos); 

b) previsão para quatro anos de gastos decorrentes das despesas de capital; 
c) previsão para quatro anos de programas de duração continuada. 
Em âmbito local, dispõe o § 1º do art. 133 da Lei Orgânica do Município, que a lei que 

instituir o plano plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada. 

Flávio C. de Toledo Jr. e Sérgio Ciquera Rossi, na obra Lei de Responsabilidade Fiscal, 
p. 39, observam que o plano plurianual deve ser uma peça exequível e formulada de acordo 
com a capacidade arrecadatória do Município:   

 
De todo modo, as atividades e projetos inseridos no plano plurianual hão de se 

conformar à efetiva capacidade arrecadatória do Município. A prática tem-nos mostrado 
planos inexequíveis, visto que superam, em muito, tal capacidade financeira. Indispensável, 
portanto, que os programas do PPA estejam monetariamente quantificados. Imprescindível, 
ainda, que tais iniciativas se classifiquem funcionalmente, segundo o esquema da sobredita 
Portaria n. 42, de 1999; isto, no intento de se verificar a compatibilidade dos demais planos 
do sistema orçamentário nacional: a LDO e o orçamento anual.   

Verifiquei que o plano plurianual apresentado pelo Executivo nesta oportunidade se 
amolda à orientação doutrinária acima reproduzida. Quanto à matéria tratada no bojo do 
projeto, verifiquei que a mesma atende as disposições contidas no art. 165, § 1º, da 
Constituição Federal e art. 133, § 1º da Lei Orgânica do Município.  

Elenco, a seguir, as principais obras e projetos previstos para o quadriênio: 
Programa 0002 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 
1.003 Recapeamento Asfáltico de Ruas e Avenidas 
1.006 Construção do Canil da Guarda Municipal 
1.007 Construção do Centro de Convenções 
1.077 Infraestrutura Urbana 
Programa 0004 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
1.013 Reforma/Ampliação de Próprios Públicos 
1.078 Aquisição de Ações da Coden 
Programa 0006 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 
1.011 Revitalização dos Bosques, Parques, Praças, Jardins e Zoológico Municipal – 

obra acrescida por meio da mensagem encaminhada em 30 de setembro de 2021.   
Programa 0007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
1.016 Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Ensino Infantil 
1.019 Ampliação e Reforma da Secretaria Municipal de Educação 
Programa 0008 – SECRETARIA DE SAÚDE 
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1.002 Construção, Equipamento e Manutenção de UTI 
1.023 Construção/Ampliação/Reforma do Hospital e UBS’s 
1.039 Unidade Odontológica Móvel 
Programa 0009 – SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA 
1.007 Construção do Centro de Convenções 
1.026 Construção/Ampliação/Infraestrutura Ginásios Esportes e Quadras 
Programa 0010 – SECRETARIA DE OBRAS, PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO 
1.030 Infraestrutura nos Loteamentos de Chácaras 
1.081 Fundo Municipal de Recursos Hídricos 
Programa 0011 – SECRETARIA DE GOVERNO  
1.013 Reforma/Ampliação de Próprios Públicos 
Registre-se, ainda, que não há obras relacionadas às secretarias de Finanças e 

Planejamento (programa 0003), Desenvolvimento Econômico (programa 0005) e Assuntos 
Jurídicos (programa 0012).  

Registre-se, por último, que houve a realização de audiência pública pela Prefeitura 
Municipal, de forma remota, sendo que o conteúdo está disponível no seguinte endereço 
eletrônico: https://ms-my.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/videos/audi%C3%AAncia-
p%C3%BAblica-do-ppa/2205118326297554/?__so__=permalink&__rv__=related_videos   

Em decorrência das razões apresentadas, opino favoravelmente à aprovação do 
presente projeto de lei. 

Nova Odessa, 5 de outubro de 2021. 
WAGNER F. MORAIS  PAULO H. BICHOF  MÁRCIA R. P. DA SILVA 

 
 
Nova Odessa, 22 de outubro de 2021. 

 
 
 
 

Eliseu de Souza Ferreira 
Escriturário III 
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PROJETOS DE LEI 
 

 

 

EM TRAMITAÇÃO NAS 

COMISSÕES PERMANENTES DE: 

 
 
 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 

FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO, SEGURANÇA 

PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 

 

SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL 

 

DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE 
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EMENDA N. 14/2021 – ADITIVA 
PROCESSO N. 170/2021 - PROJETO DE LEI N. 90/2021 

Art. 1º. Acrescente-se aos Anexos do Orçamento de 2022 as referidas programações 
orçamentárias, conforme descrição a seguir: 

PRIORIDADE DA EMENDA: 01 
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EQUOTERAPIRA DE AMERICANA 

- AEQUOTAM, CNPJ: 07.402.058/0002-91  
UNIDADE EXECUTORA: 02.07.01 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
FUNÇÃO DE GOVERNO: 10 – SAÚDE  
SUBFUNÇÃO DE GOVERNO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA 
PROGRAMA: 0008 – SECRETARIA DE SAÚDE  
AÇÃO: 2.050  
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.50.39.00 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10.301.0008.2.050 
VALOR DESTINADO: R$ 14.608,98 (quatorze mil, seiscentos e oito reais e noventa e oito 

centavos) 
DETALHAMENTO DO OBJETO: Destinar recursos financeiros para que a entidade possa 

desenvolver trabalho terapêutico e educacional com os deficientes.  
JUSTIFICATIVA/FINALIDADE: A equoterapia é um método terapêutico e educacional que 

utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, aplicada nas áreas de saúde e 
educação buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência, visa 
proporcionar aos praticantes o desenvolvimento global por meio de valorização de suas 
potencialidades, respeitando seus limites, estimulando a autoestima e sua independência. 

PRIORIDADE DA EMENDA: 02 
UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
FUNÇÃO DE GOVERNO: 10 – SAÚDE 
SUBFUNÇÃO DE GOVERNO: 304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
PROGRAMA: 0008 – SECRETARIA DE SAÚDE 
AÇÃO: 1.025 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10.304.0008.1.025 
VALOR DESTINADO: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)  
DETALHAMENTO DO OBJETO: Aquisição de drone para ser utilizado nos trabalhos de 

combate à Dengue.  
JUSTIFICATIVA/FINALIDADE: O equipamento é necessário para os trabalhos de fiscalização 

em imóveis fechados e em locais de difícil acesso, posto que o drone possibilitará a fiscalização 
de focos do mosquito transmissor da Dengue até então inacessíveis aos agentes de controle.    

PRIORIDADE DA EMENDA: 03 
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.01 – MANUTENÇÃO DO ESPORTE 
FUNÇÃO DE GOVERNO: 27 – DESPORTO E LAZER  
SUBFUNÇÃO DE GOVERNO: 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO 
PROGRAMA: 0009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA 
AÇÃO: 1.026 – CONST./AMPL/INFRA-ESTRUTURA GIN. ESPORTES E QUADRAS  
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00  
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 27.812.0009.1.026  
VALOR DESTINADO: R$ 34.608,98 (trinta e quatro mil, seiscentos e oito reais e noventa e 

oito centavos) 
DETALHAMENTO DO OBJETO: Implantação de rede de proteção, reforma dos vestiários e 

implantação de iluminação no campo de futebol “João Antonio Bernardo” do Jardim São Jorge.  
JUSTIFICATIVA/FINALIDADE: A reforma e a implantação das melhorias indicadas (rede de 

proteção e iluminação) são necessárias para que o campo de futebol possa ser utilizado 
plenamente pela população, sediando jogos municipais e regionais, com segurança e conforto.  

Art. 2º. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes desta emenda serão 
provenientes da Reserva destinada às Emendas Impositivas, instituídas conforme o art. 133-A, 
da Lei Orgânica Municipal, na quantia de R$ 69.217,96 (sessenta e nove mil, duzentos e 
dezessete reais e noventa e seis centavos) em recursos municipais. 

Art. 3º. Em decorrência desta emenda, quando couber, o projeto de lei e os demais 
anexos deverão ser ajustados. 

Nova Odessa, 14 de outubro de 2021. 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

 


