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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES” 
 

PROPOSITURAS PROTOCOLADAS NA SECRETARIA DESTA CASA E DISTRIBUÍDAS ÀS 
COMISSÕES PERMANENTES PARA ANÁLISE: 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 08/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR CELSO 

GOMES DOS REIS APRÍGIO, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO NOVAODESSENSE AO 
SENHOR JÚLIO CAVALANTE. 

 
PROJETO DE LEI N. 58/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR AVELINO XAVIER ALVES, 

QUE DÁ A DENOMINAÇÃO DE “WALKÍRIA CRISTINA BARUFALDI PEDROSO DE PAULA 
RODRIGUES” AO EQUIPAMENTO PÚBLICO CONSTRUÍDO NO SISTEMA DE LAZER A, NO 
BAIRRO RESIDENCIAL IMIGRANTES”. 

 
PROJETO DE LEI N. 59/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 

QUE DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO, NA INTERNET, DOS NOMES DOS EMPREGADOS DAS 
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS QUE ATUAM JUNTO À 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA EM NOVA ODESSA. 

 
PROJETO DE LEI N. 60/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR AVELINO XAVIER ALVES 

QUE DISPÕE SOBRE O PROJETO HABITE-SE ECOLÓGICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
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 INDICAÇÔES 
 

1. N. 527/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, faça a recuperação da 
malha asfáltica da Rua Emília Pelison Fadel, no Jardim São Manoel. 
 

2. N. 528/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza, retirada de entulho, da área pública 
em toda sua extensão, situada na Rua José Pizzo, no PQ. Res. Klavin. 
 

3. N. 529/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica a necessidade de limpeza (varredura e capinação) das guias e calçadas das ruas, do 
Jardim 23 de maio. 
 

4. N. 530/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de recapeamento da Rua Cinco, no trecho entre as 
ruas, Carlos Rosenfeld e Henrique Whithead, no Parque Industrial Recanto. 
 

5. N. 531/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de recapeamento na Rua Rute Klavin Grikis, no 
trecho entre a Av. Brasil e a Rua Guilherme Klavin no Jardim Marajoara, pelas razões que 
especifica. 
 

6. N. 532/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de recapeamento da Rua Maria Rapozeira Azenha, 
no trecho entre as ruas, João Barbosa e Henrique Felix, no jardim Flórida. 
 

7. N. 533/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza da calçada da Rua Carlos Rosenfeld, no 
bairro Cachoeira, pelas razões que especifica. 
 

8. N. 534/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica a implantação de sinalização do solo (faixas para travessia de pedestres) na Escola 
Geraldo de Oliveira na Rua Oscar Araium, no Jardim Montes das Oliveiras. 
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9. N. 535/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

Indica a limpeza de todas as bocas de lobos   situadas na Avenida Guadalajara, no Jardim 
São Jorge. 
 

10. N. 536/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica o corte de uma árvore situada na Rua Juriti, nº 60, no Residencial 23 de Maio. 
 

11. N. 537/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica ao Poder Executivo a manutenção na guia e Malha asfáltica no trecho da Avenida 
Brasil, no Matilde Berzin. 
 

12. N. 538/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica ao Poder Público a necessidade da substituição da tampa da boca de lobo situada na 
praça do Jardim Marajoara, na Rua Guilherme Klavin. 
 

13. N. 539/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a manutenção da 
malha asfáltica da Rua Miguel Bechis Filho, no Jardim Flórida, em toda a sua extensão. 
 

14. N. 540/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a manutenção da 
malha asfáltica da Rua Bento Toledo Rodovallo, entre as Ruas Henrique Félix e João 
Barbosa, no Vila Azenha. 
 

15. N. 541/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo que através dos setores competentes faça a manutenção da 
malha asfáltica da Rua Antonio Bazan, no Jardim Flórida, em toda a sua extensão. 
 

16. N. 542/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho e tronco de árvore 
localizado na Rua Alexandre Bassora, defronte ao número 165, no Nossa Senhora de 
Fátima. 
 

17. N. 543/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a manutenção da 
malha asfáltica da Rua Daniel Empik, no Jardim Flórida, em toda a sua extensão. 
 

18. N. 544/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a manutenção da 
malha asfáltica da Rua Maria Consuelo Cobo Lanzoni, no Jardim Flórida, em toda a sua 
extensão. 
 

19. N. 545/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na esquina das 
Ruas Carlos Roberto Fraschetti e Maria Consuolo Cobo Lanzoni, no Jardim Flórida. 
 

20. N. 546/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de instalação de corrimão na rampa de acesso 
destinada ao uso de pessoas deficientes e com mobilidade reduzida, localizada na Rua 
Miguel Bechis Filho, no Jardim Flórida, que liga o bairro ao centro da cidade. 
 

21. N. 547/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, faça a manutenção da 
malha asfáltica na Rua Francisco Carrion, no Jardim Flórida. 
 
 

PAUTA DE MOÇÕES DE PESAR 
 

1. N. 142/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Voto de pesar pelo falecimento do Sr.  Hélio Vicente Rhein. 
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EXPEDIENTE 

FASE DELIBERATIVA 
 

 

ATA DA DÉCIMA NONA 

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PLENÁRIA 

NA VIGÉSIMA 

SESSÃO ORDINÁRIA A SER 

REALIZADA NO DIA 

 

15 DE JUNHO DE 2015 
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ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, 
REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015. 
 
Aos 08 (oito) dias do mês de junho do ano de 2015 (dois mil e quinze), presentes os 
seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE 
LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
realizou a Câmara Municipal sua décima nona sessão ordinária do terceiro ano legislativo, 
da décima terceira legislatura do ano 2015. Às 18 (dezoito) horas e 15 (quinze) minutos, 
havendo número legal, o presidente, vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, declara 
aberta a sessão e solicita que a servidora Rita de Cássia Cheroti Martinhão proceda a leitura 
de um trecho da Bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
INDICAÇÃO N. 506/2015 que indica a implantação de uma lombada na Rua Higino Bassora, 
próximo do nº. 584, no bairro Residencial Klavin. INDICAÇÃO N. 507/2015 que indica a 
adoção das medidas necessárias voltadas à sinalização no solo (faixa de pedestres) na 
rotatória do Jardim Santa Rita I. INDICAÇÃO N. 508/2015 que indica a necessidade de 
limpeza (varredura e capinação) das guias e calçadas no, Jardim das Palmeiras. INDICAÇÃO 
N. 509/2015 que indica a manutenção na viela situada entre as Ruas João Bassora e Carlos 
Pinto de Camargo, no Jardim Santa Rosa. Do vereador AVELINO XAVIER ALVES, INDICAÇÃO 
N. 510/2015 que indica com certa urgência a dedetização de pragas e desratização, no 
Jardim São Jorge nesta cidade. INDICAÇÃO N. 511/2015 que indica ao Poder Executivo que 
promova gestões junto à CPFL visando a manutenção urgente da iluminação das lâmpadas 
queimadas da Rua Rio Branco, frente ao Correio e dos números 468 e 516, - Centro da 
cidade. INDICAÇÃO N. 512/2015 que indica com certa urgência a dedetização de pragas e 
desratização, no Jardim nossa senhora de Fátima. INDICAÇÃO N. 513/2015 que indica a 
vistoria e manutenção das guias das calçadas, com certa urgência devido ao constante mau 
cheiro da água parada, na Rua das Crianças do Nº 1010 até o nº 1196, no Jardim Nossa 
Senhora de Fátima. INDICAÇÃO N. 514/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade 
de limpeza, retirada de entulho, da área pública situada na Rua Anielo Piconi frente, ao Nº 
15, no PQ. Res. Francisco Lopes Iglesias. INDICAÇÃO N. 515/2015 que indica ao Poder 
Executivo a necessidade de urgente poda das árvores (pinheiros) situadas na Rua 
Waldemar Sniker, no Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 516/2015 que indica ao Poder 
Executivo que promova gestões junto à CPFL visando a manutenção urgente da iluminação, 
lâmpada queimada e sem globo de proteção da Rua Washington Luiz, frente ao número 
133, no Centro da cidade. Do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, INDICAÇÃO N. 
517/2015 que indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a 
manutenção da malha asfáltica da Rua Maria Consuelo Cobo Lanzoni, no Jardim Flórida, em 
toda a sua extensão. Do vereador VAGNER BARILON, INDICAÇÃO N. 518/2015 que indica ao 
Poder executivo que, através dos setores competentes faça a manutenção da malha 
asfáltica da Rua Mario Valente entre as ruas, Antonio Mauerberg e Francisco Carrion, no 
jardim Flórida. INDICAÇÃO N. 519/2015 que indica a necessidade de reparo em "canaleta de 
escoamento de água" localizada na Rua Maceió, na esquina com a Rua Brasília, no Jardim 
São Jorge. INDICAÇÃO N. 520/2015 que indica ao Poder executivo que, através dos setores 
competentes faça a recuperação da malha asfáltica da Rua São Luiz, entre as Ruas Brasília 
e Rio de Janeiro, no Jardim São Jorge. INDICAÇÃO N. 521/2015 que indica ao Poder executivo 
que, através dos setores competentes faça a manutenção da malha asfáltica da Rua Recife, 
entre as Ruas Rio de Janeiro e Brasília, no Jd. São Jorge. INDICAÇÃO N. 522/2015 que indica 
ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, faça a recuperação da malha 
asfáltica da Rua Donizete Aparecido Cordeiro, entre a Rua Ana Julia de Oliveira e Rua dos 
Cedros, no Jardim das Palmeiras. INDICAÇÃO N. 523/2015 que indica ao Prefeito Municipal 
que, através dos setores competentes, faça a manutenção da malha asfáltica da Rua 
Francisco Carrion, entre as ruas Gertrudes Ximenes Carrion e Luiz Delben, no jardim Flórida. 
INDICAÇÃO N. 524/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza e reparo 
em bueiros existentes na Avenida Brasil. INDICAÇÃO N. 525/2015 que indica ao Poder 
Executivo a necessidade de limpeza do terreno localizado no final da Rua Gilberto Lovatti, 
no Jardim Europa. INDICAÇÃO N. 526/2015 que indica ao Poder Executivo que, através dos 
setores competentes faça a manutenção da malha asfáltica da Rua Gilberto Lovatti, no 
Jardim Europa, em toda sua extensão. MOÇÕES DE PESAR: Do vereador VLADIMIR ANTONIO 
DA FONSECA, MOÇÃO N. 134/2015 voto de pesar pelo falecimento do Senhor José Faganello 
Neto. Do vereador JOSÉ PEREIRA, MOÇÃO N. 140/2015 voto de pesar pelo falecimento do 
senhor José Silvério de Araújo (faixa 01). ATA DA DÉCIMA OITAVA 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 – REGIME 
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DE URGÊNCIA ESPECIAL – PROJETO DE LEI N. 57/2015 DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL 
QUE INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A 
sessão é suspensa por dez minutos. Reaberta a sessão, o projeto de lei é colocado em 
discussão, os vereadores VAGNER BARILON, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, CARLA 
FURINI DE LUCENA, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, JOSÉ PEREIRA, AVELINO XAVIER ALVES 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursam. Em seguida, a 
convite da presidência, a Secretária Municipal de Educação, Sra. Claudecir Brazilino Picolo, 
se manifesta sobre o Plano Municipal de Educação. O projeto de lei é colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 03). 02 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 
02/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, QUE CONCEDE O 
TÍTULO DE CIDADÃO NOVAODESSENSE AO SENHOR FRANCISCO DIOLINO DE SOUZA. É 
colocado em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS solicita a leitura na 
íntegra da biografia do homenageado, sendo o pedido atendido. Os vereadores SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, JOSÉ PEREIRA, AVELINO XAVIER ALVES, VAGNER BARILON, CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, ANTONIO ALVES TEIXEIRA e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA discursam. 
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 
AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VAGNER 
BARILON) (faixa 04). 03 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 04/2015 DE AUTORIA DO 
VEREADOR SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO 
NOVAODESSENSE AO SENHOR GERALDO LIBÉRIO SOARES. É colocado em discussão, o 
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS solicita a leitura na íntegra da biografia do 
homenageado, sendo o pedido atendido. Os vereadores SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
JOSÉ PEREIRA, AVELINO XAVIER ALVES, VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA e VAGNER 
BARILON discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS 
REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e 
VAGNER BARILON) (faixa 05). 04 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 07/2015 DE 
AUTORIA DO VEREADOR VAGNER BARILON, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO 
NOVAODESSENSE AO SENHOR GERGOS EL DIB. É colocado em discussão, o vereador 
VAGNER BARILON solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro 
pedido (faixa 06). 05 – PROJETO DE LEI N. 14/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR VAGNER 
BARILON, QUE INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO O "DIA DO ROTARACT CLUB" 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON 
solicita vista da proposição. Por se tratar do segundo pedido de vista, o mesmo é submetido 
ao Plenário, sendo aprovado (faixa 07). 06 – REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – PROJETO DE 
LEI N. 56/2015 DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE UMA 
ÁREA DE TERRA À ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E EMPRESÁRIOS DO INDUSTRIAL 
CACHOEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS, ANTONIO ALVES TEIXEIRA e AVELINO XAVIER ALVES discursam. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER 
ALVES, CARLA FURINI DE LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS e VAGNER BARILON) (faixa 
08). 07 – PROJETO DE LEI N. 34/2015 DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, QUE ALTERA 
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL Nº 2798, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 09). Na sequência, os vereadores ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA (faixa 10), VAGNER BARILON (faixa 11), SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
(faixa 12) e AVELINO XAVIER ALVES (faixa 13) utilizam a Tribuna Livre para Explicação 
Pessoal. Após o intervalo regimental, o presidente anuncia a PAUTA DE REQUERIMENTOS E 
MOÇÕES: REQUERIMENTO N. 117/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
solicita cópia dos pareceres do Conselho Municipal de Saúde sobre as fiscalizações e 
acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços da Saúde. A discussão e 
votação do requerimento restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário 
(faixa 14). REQUERIMENTO N. 319/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a supressão de árvores no Bosque dos 
Eucaliptos. A discussão e votação do requerimento restaram prejudicadas, ante a ausência 
do autor no Plenário (faixa 15). REQUERIMENTO N. 328/2015 de autoria do vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações complementares do Prefeito Municipal sobre 
a celebração de convênio com o Governo do Estado, voltado à implantação de uma unidade 
do Corpo de Bombeiros no município. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA, JOSÉ PEREIRA, VAGNER BARILON e AVELINO XAVIER ALVES discursam. O 
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vereador JOSÉ PEREIRA solicita vista da proposição. Por se tratar do quarto pedido de vista, 
o mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 16). REQUERIMENTO N. 329/2015 
de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a possibilidade de retirada da lombada situada na Avenida Dr. Ernesto Sprogis, em 
frente ao n. 806. É colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e AVELINO XAVIER ALVES 
discursam. O vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita a retirada da proposição, sendo o 
pedido aprovado pelo Plenário (faixa 17). REQUERIMENTO N. 332/2015 de autoria do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações complementares do Prefeito 
Municipal sobre as despesas com publicidade realizadas nos exercícios de 2013 e 2014. É 
colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita a leitura na íntegra 
da proposição, sendo o pedido atendido. Os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e JOSÉ 
PEREIRA discursam. É colocado em votação, sendo REPROVADO por cinco votos contrários 
e três votos favoráveis (faixa 18). REQUERIMENTO N. 334/2015 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, encaminha informações ao Ministério Público sobre a rede 
municipal de Saúde, para adoção das medidas cabíveis. É colocado em discussão, os 
vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VAGNER BARILON discursam. É colocado em 
votação, sendo REPROVADO por seis votos contrários e dois votos favoráveis (faixa 19). 
REQUERIMENTO N. 346/2015 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita 
informações do Chefe do Poder Executivo sobre estudos para implantação de calçada/faixa 
de pedestres e ciclovia na praça do Residencial XXIII de Maio, nos mesmos moldes da Praça 
Modelo do Jardim Santa Rita. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 20). REQUERIMENTO N. 351/2015 de 
autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre as despesas realizadas com shows e eventos no exercício de 2014. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
21). REQUERIMENTO N. 353/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
solicita informações da agência dos Correios de Nova Odessa, sobre a existência de estudos 
voltados a disponibilização de banheiros e bebedouro de água aos usuários, conforme 
especifica. É colocado em discussão, o vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA solicita a 
retirada da proposição, sendo o pedido acolhido pelo Plenário (faixa 22). REQUERIMENTO N. 
354/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito 
Municipal e da Empresa Rápido Sumaré Ltda. sobre a aplicabilidade da Lei n. 2.161/2006, 
que regulamenta a adaptação dos transportes coletivos para pessoas com deficiência neste 
Município e dá outras providências. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 23). REQUERIMENTO N. 355/2015 de 
autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Chefe do Poder 
Executivo sobre a conclusão da rede de esgoto no Parque dos Pinheiros. É colocado em 
discussão, os vereadores AVELINO XAVIER ALVES, VAGNER BARILON, CELSO GOMES DOS 
REIS APRÍGIO e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER discursam. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 24). REQUERIMENTO N. 356/2015 de autoria do vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a execução do 
projeto "Cidade Limpa". É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 25). 
REQUERIMENTO N. 357/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a data prevista para a instalação dos 
equipamentos na Academia da Melhor Idade do Jardim São Francisco. É colocado em 
discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita a retirada da proposição, sendo o 
pedido acolhido pelo Plenário (faixa 26). REQUERIMENTO N. 358/2015 de autoria do 
vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
substituição da iluminação pública na Rua dos Pinheiros (nas proximidades da área verde), 
no Jardim das Palmeiras, e no Bosque Manoel Jorge. É colocado em discussão, o vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 27). REQUERIMENTO N. 359/2015 de autoria do vereador ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Chefe do Executivo sobre o Plano Municipal de 
Mobilidade e de Estruturação Viária. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON 
solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 28). 
REQUERIMENTO N. 360/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Chefe do Executivo e da empresa América Latina Logística - ALL sobre a 
adoção de medidas para regularizar a passagem de pedestres no final da Rua Azil Martins, 
próximo ao campo de futebol da cooperativa. É colocado em discussão, o vereador 
AVELINO XAVIER ALVES solicita o adiamento da discussão por quatro sessões. O pedido de 
adiamento é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 29). REQUERIMENTO N. 
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361/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre a campanha de castração de animais. É colocado em discussão, o 
vereador AVELINO XAVIER ALVES solicita o adiamento da discussão por quatro sessões. O 
pedido de adiamento é submetido ao Plenário, sendo aprovado por seis votos favoráveis e 
dois votos contrários (faixa 30). REQUERIMENTO N. 362/2015 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a implantação 
de lombada na Rua Eurypedes Valente, próximo ao n. 368, no Jardim Campos Verdes. É 
colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e JOSÉ PEREIRA 
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 31). 
REQUERIMENTO N. 363/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a implantação de bueiro próximo ao terreno baldio 
na Rua Sebastião da Cruz Prata. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 32). 
REQUERIMENTO N. 364/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Chefe do Executivo sobre o envio de um projeto a esta casa de leis, 
criando um Programa de Apoio Psicossocial aos pais de crianças com deficiência. É 
colocado em discussão, os vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA e VAGNER BARILON 
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 33). 
REQUERIMENTO N. 365/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Chefe do Executivo sobre estudos voltados a implantação do 
Serviço Social na rede municipal de ensino. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 34). REQUERIMENTO N. 
366/2015 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre a possibilidade de gestões junto à EMTU para implantação de 
linhas interurbanas de Nova Odessa ao Aeroporto Internacional de Viracopos. É colocado 
em discussão, os vereadores JOSÉ PEREIRA, CARLA FURINI DE LUCENA e VAGNER BARILON 
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 35). 
REQUERIMENTO N. 367/2015 de autoria do vereador VAGNER BARILON, solicita informações 
ao Prefeito Municipal, sobre a abertura do acesso aos bairros Chácara Recreio, Represa 
Acapulco e Las Palmas. É colocado em discussão, os vereadores VAGNER BARILON, CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, JOSÉ PEREIRA, AVELINO XAVIER 
ALVES, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VLADIMIR ANTONIO 
DA FONSECA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
36). REQUERIMENTO N. 368/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Chefe do Executivo sobre benfeitorias na estrada do Bairro Filipada 
e a fiscalização do despejo irregular de esgoto na nascente localizada no referido bairro. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 37). REQUERIMENTO N. 369/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, solicita informação do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
implantação de um posto da Polícia Ambiental em Nova Odessa. É colocado em discussão, 
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 38). 
REQUERIMENTO N. 370/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Chefe do Executivo sobre a existência de estudo voltado à 
destinação de outra área para o Cemitério Municipal. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 39). 
REQUERIMENTO N. 371/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a aquisição de um veículo adaptado para 
transporte das pessoas com deficiência para a academia adaptada. É colocado em 
discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 
40). REQUERIMENTO N. 372/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Chefe do Executivo sobre a possibilidade de construção de passeio 
público e outras melhorias em toda a extensão da Rua Dionísio Zulian, no Jardim Maria 
Helena. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 41). REQUERIMENTO N. 373/2015 de autoria do vereador AVELINO 
XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal e da Empresa Rápido Sumaré 
Ltda. sobre a aplicabilidade da Lei n. 2.920/2014, que estabelece a obrigatoriedade de 
sinalização dos terminais telefônicos de uso publico e nos terminais de transporte coletivo 
com o objetivo de evitar acidentes envolvendo pessoas com deficiência visual. É colocado 
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 42). REQUERIMENTO N. 374/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, 
solicita informações do Prefeito Municipal e da Empresa Rápido Sumaré Ltda. sobre a 
aplicabilidade da Lei n. 2.623/2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de 
adesivos com telefone do Disque Denúncia em veículos integrantes do Sistema de 
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Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município e dá outras providências. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 43). REQUERIMENTO N. 375/2015 de autoria do vereador AVELINO 
XAVIER ALVES, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a recuperação da canaleta 
para escoamento de água situada na Rua Arlindo David, próximo do n. 8 no Residencial 
Triunfo. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO 
por unanimidade (faixa 44). REQUERIMENTO N. 376/2015 de autoria do vereador JOSÉ 
PEREIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de estudo para a 
implantação de pontos de ônibus e ampliação das linhas urbanas e intermunicipais no 
Residencial das Árvores. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 45). REQUERIMENTO N. 377/2015 de autoria do 
vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Chefe do Executivo sobre os 
eventos em comemoração aos "110 anos de Nova Odessa". É colocado em discussão, o 
vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA solicita vista da proposição, sendo atendido por 
se tratar do primeiro pedido (faixa 46). REQUERIMENTO N. 378/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a revitalização 
dos campos situados na Rua Niterói, no Jardim São Jorge (de grama e de areia). É colocado 
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 47). REQUERIMENTO N. 379/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre os avanços obtidos em relação à liberação 
do trânsito de veículos na Estrada das Palmeiras. É colocado em discussão, os vereadores 
AVELINO XAVIER ALVES, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA e ANTONIO ALVES 
TEIXEIRA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 48). 
REQUERIMENTO N. 380/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos voltados à criação 
de um centro poliesportivo destinado à prática de atletismo em nosso município. É colocado 
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 49). REQUERIMENTO N. 381/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos voltados 
a construção de um Ginásio Poliesportivo na região do Jardim Alvorada, conforme 
especifica. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 50). REQUERIMENTO N. 382/2015 de autoria do vereador 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a 
existência de estudos voltados adesão no programa de empréstimo de bicicletas similar ao 
da cidade de Indaiatuba, conforme especifica. É colocado em discussão, o vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 51). REQUERIMENTO N. 383/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES 
DOS REIS APRÍGIO, solicita informações ao Prefeito Municipal que, através dos setores 
competentes, faça a recuperação da malha asfáltica da Rua Niterói - São Jorge, em toda a 
sua extensão. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 52). REQUERIMENTO N. 384/2015 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a adoção de 
medidas em relação à Rua Belém (recapeamento e desobstrução do passeio público). É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 53). REQUERIMENTO N. 385/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre o impacto nos lençóis freáticos provocados 
pelos poços artesianos existentes no município. A discussão e votação do requerimento 
restaram prejudicadas, ante a ausência do autor no Plenário (faixa 54). REQUERIMENTO N. 
386/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do 
Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos voltados a instalação de semáforos com 
cronômetros em nosso município, conforme especifica. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 55). 
REQUERIMENTO N. 387/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos voltados a 
revitalizar o marco Brasil 500 anos na entrada da cidade, conforme especifica. É colocado 
em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade 
(faixa 56). REQUERIMENTO N. 388/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA, solicita informações do Chefe do Poder Executivo sobre a possibilidade de 
revitalização da rotatória da Avenida Carlos Botelho, cruzamento com a Avenida Dr. Ernesto 
Sprogis, no Jardim Santa Rosa. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 57). REQUERIMENTO N. 389/2015 de 
autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a formalização de parceria com o Exército Brasileiro, visando o combate à Dengue. É 
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colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VAGNER BARILON 
discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 58). Tendo 
em vista o decurso do tempo destinado ao Expediente, a discussão e a votação das 
proposições a seguir especificadas, bem como o uso da Tribuna Livre pelos vereadores 
inscritos restaram prejudicados: REQUERIMENTO N. 390/2015 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, convoca o Secretário de Saúde e o Diretor de Assuntos Jurídicos 
da Prefeitura Municipal e convida os representantes do Instituto Ciências da Vida e dos 
funcionários, para prestar informações sobre o pagamento aos funcionários que prestaram 
serviços no Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. REQUERIMENTO N. 391/2015 de 
autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a possibilidade de reparos na ponte que liga os bairros São Jorge e Jardim Nossa 
Senhora de Fátima, pelas razões que especifica. REQUERIMENTO N. 392/2015 de autoria do 
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal e da 
Agência de Correios sobre a falta de entrega de correspondências no Parque Residencial 
Francisco Lopes Iglesias. REQUERIMENTO N. 393/2015 de autoria do vereador CELSO 
GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Chefe do Executivo sobre o envio de um 
projeto a esta casa de leis que Dispõe sobre a aplicação de recursos oriundos das multas 
por infração de trânsito relativas ao estacionamento indevido em vagas para deficientes. 
REQUERIMENTO N. 394/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Chefe do Executivo sobre a implantação de praça na Rua Sebastião da Cruz 
Prata, no Residencial Triunfo. REQUERIMENTO N. 395/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo sobre o Concurso n. 04/2013, 
para provimento de empregos de guarda municipal. REQUERIMENTO N. 396/2015 de autoria 
do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
existência de débitos financeiros relacionados ao contrato de gestão firmado com o 
Instituto Ciências da Vida - ICV. REQUERIMENTO N. 397/2015 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Prefeito Municipal sobre o trajeto 
realizado pelo veículo Fiat/Doblò, placa CPV 1371, em 09 de maio do corrente ano. 
REQUERIMENTO N. 398/2015 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a implantação de um "Centro Dia para Idosos" em 
Nova Odessa. REQUERIMENTO N. 399/2015 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE 
LUCENA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a implantação de calçada na área 
pública (praça) situada entre as ruas Jerônimo Cataneo, 4 e Sebastião da Cruz Prata, no 
Residencial Triunfo. REQUERIMENTO N. 400/2015 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE 
LUCENA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre o recapeamento das ruas 
Americana, Santa Bárbara d'Oeste, Sumaré e Cristiano Kilmeyers, no Jardim Eneides (final 
das ruas, no sentido Rodovia Astrônomo Jean Nicolini). REQUERIMENTO N. 401/2015 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações da 
Administração Municipal sobre o estudo voltado à implantação de sentido único, centro-
bairro, na Rua dos Jacarandás e o aumento do estacionamento dos professores da escola 
SESI, no Jardim das Palmeiras. REQUERIMENTO N. 402/2015 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a implantação 
de bebedouros e lixeiras para cães nos espaços públicos que especifica. REQUERIMENTO N. 
403/2015 de autoria do vereador VAGNER BARILON, solicita informações ao Poder Executivo 
acerca do envio de notificação aos proprietários dos imóveis localizados na Avenida 
Ampélio Gazzetta, entre a Rua Theófilo Sniker e Avenida Brasil. REQUERIMENTO N. 404/2015 
de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações da Empresa Rápido 
Sumaré Ltda. sobre a possibilidade de alteração do itinerário da linha de ônibus que atende 
a rodoviária na Avenida Carlos Botelho, no sentido Americana, para que seja colocado um 
ônibus a cada 15 minutos, devido ser grande o número de passageiros. REQUERIMENTO N. 
405/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a existência de estudo voltado ao recapeamento total das ruas Antonio 
Aprízio Zucca, Tarcísio Diniz, João Batista de Almeida, Antonio B. Camargo, Antonio F. Freire 
e Arlindo David, Antonio Dozzo Sobrinho, João B. Almeida, Antonio F. Gonçalves, Sebastião 
Cardoso, Sebastião da C. Prata, Arlindo Casassa e Joana G. Nascimento, no Parque Triunfo, 
pelas razões que especifica. REQUERIMENTO N. 406/2015 de autoria da vereadora CARLA 
FURINI DE LUCENA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
ampliação das dependências do Hospital Municipal "Dr. Acílio Carreon Garcia", da forma 
que especifica. REQUERIMENTO N. 407/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de disponibilizar vacina contra 
pneumonia aos idosos do Município. REQUERIMENTO N. 408/2015 de autoria do vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a existência de 
programa voltado ao atendimento aos animais em situação de abandono e/ou atropelados. 
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REQUERIMENTO N. 409/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
informações do Chefe do Executivo sobre a possibilidade de disponibilizar membros da 
Guarda Municipal para proteger os estabelecimentos de ensino municipais. REQUERIMENTO 
N. 410/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações 
do Chefe do Executivo sobre a construção de rampas de acesso nos pontos de ônibus 
próximos do Hospital Municipal e dos demais prédios públicos, pelas razões que especifica. 
REQUERIMENTO N. 411/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Chefe do Executivo sobre a construção de duas bocas de lobo na 
Rua Tamboril, próximo dos números 816 e 755, no Jardim Capuava. REQUERIMENTO N. 
412/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do 
Poder Executivo, acerca das obras do Corredor Metropolitano, especificamente no que diz 
respeito à acessibilidade nos terminais de embarque e desembarque. REQUERIMENTO N. 
413/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre a implantação de uma praça com Academia da Melhor Idade na 
Rua Ângelo Príncipe Padela, esquina com a Avenida Brasil, no Parque Fabrício. 
REQUERIMENTO N. 414/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de realização de gestões junto à 
CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) para que sejam implantados 
de aquecedores solares nos próximos projetos de moradias de interesse social a serem 
executados no Município. REQUERIMENTO N. 415/2015 de autoria do vereador AVELINO 
XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal e da CODEN (Companhia de 
Desenvolvimento de Nova Odessa) sobre os andamentos dos estudos voltados à 
implantação de um poço artesiano comunitário/público em Nova Odessa. REQUERIMENTO N. 
416/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Chefe do 
Executivo sobre a revitalização e a manutenção da Praça Vera Luzia Samartin Lorenzi, no 
Jardim Marajoara. REQUERIMENTO N. 417/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS 
REIS APRÍGIO, solicita informações do Chefe do Executivo sobre parceria com o Governo do 
estado para disponibilizar policiais civis e militares para atuarem junto ao sistema de 
vídeomonitoramento em nosso município. REQUERIMENTO N. 418/2015 de autoria do 
vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a possibilidade de recapeamento da malha asfáltica da Rua João Bassora, no trecho que 
compreende a Avenida Ampélio Gazzeta até a Rodovia Rodolfo Kivitz. REQUERIMENTO N. 
419/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, solicita informações ao Poder Executivo, 
acerca da existência de estudos no sentido de leiloar os lotes de terrenos situados às 
margens do Ribeirão Quilombo. REQUERIMENTO N. 420/2015 de autoria do vereador 
AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
implantação de um hospital regional para animais na área situada nas proximidades da 
Rodovia Astrônomo Jean Nicolini. REQUERIMENTO N. 421/2015 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a 
instalação de um semáforo de frente a UBS I, na Avenida Carlos Botelho, Centro. 
REQUERIMENTO N. 422/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a manutenção da malha asfáltica no 
cruzamento das Rua Dosmari Custodio de Mello com a rua Higino Bassora, no Jardim Altos 
do Klavin. REQUERIMENTO N. 423/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal e da CPFL sobre a substituição de um 
poste que está podre na Rua Alexandre David, próximo do n. 28, no Residencial Klavin. 
REQUERIMENTO N. 424/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade da manutenção da malha 
asfáltica na Rua Alexandre David e a manutenção na canaleta no cruzamento da Rua Olívio 
Bellinatte com rua João Rodrigues Magalhães, no Parque Residencial Klavin. REQUERIMENTO 
N. 425/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, convoca os servidores 
responsáveis pelo Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal e convida o empresário 
André Gazzetta e o Major da Polícia Militar, Sr. Wilson Lago Filho, para debater questões 
relacionadas à implantação de uma unidade do Corpo de Bombeiros no município. 
REQUERIMENTO N. 426/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a aquisição de uma bíblia em braile para a 
Biblioteca Municipal. MOÇÃO N. 33/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
congratulações com os "Anjos da Alegria", em razão do trabalho realizado junto aos 
pacientes do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. MOÇÃO N. 44/2015 
de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com o Sargento Samir 
Salles da Cunha, em razão do relevante trabalho prestado ao Município. MOÇÃO N. 62/2015 
de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com o deputado estadual 
Francisco Sardelli, pelas razões que especifica. MOÇÃO N. 63/2015 de autoria do vereador 
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CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com a Igreja Batista Central, em face dos cursos 
comunitários oferecidos à população. MOÇÃO N. 64/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, congratulações com os atletas novaodessenses abaixo especificados, pela 
classificação para a final do Campeonato Paulista de Karatê. MOÇÃO N. 71/2015 de autoria 
do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, apelo ao Prefeito Municipal e ao Corpo de 
Bombeiros de Campinas para que disponibilizem uma Unidade do Corpo de Bombeiros no 
Município. MOÇÃO N. 83/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
aplausos à intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) Sandra Eli Queiros da Costa, 
pelo ótimo trabalho realizado junto a APADANO, no curso do CFC com deficientes auditivos. 
MOÇÃO N. 84/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, congratulações com o Dr. José 
Lourenço Jorge Alvarenga, Diretor Técnico Hospitalar. MOÇÃO N. 85/2015 de autoria do 
vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos aos servidores que integram a Diretoria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal. MOÇÃO N. 86/2015 de autoria do vereador AVELINO 
XAVIER ALVES, aplausos à Diretora de Ensino Infantil Fabiana Valghan Hartgers. MOÇÃO N. 
87/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos à assessora institucional 
Carolina Barbosa Pereira. MOÇÃO N. 88/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER 
ALVES, aplausos à assessora institucional Gláucia Carolina Aguiar Lopes. MOÇÃO N. 89/2015 
de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos ao Diretor de Convênios Joacir 
Florêncio. MOÇÃO N. 90/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos ao 
Diretor de Assuntos Jurídicos Dr. Mauro Renato Moretto. MOÇÃO N. 91/2015 de autoria do 
vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos ao Diretor de Habitação Tiago Lobo. MOÇÃO N. 
92/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos ao Secretário de Finanças 
Pedro Daniel dos Santos. MOÇÃO N. 93/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER 
ALVES, aplausos ao Secretário de Governo Wagner Fausto Morais. MOÇÃO N. 94/2015 de 
autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos à Assessora de Políticas Públicas 
Adriana Ribeiro da Rocha. MOÇÃO N. 95/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER 
ALVES, aplausos ao Chefe de Gabinete Vanderlei Cocato Batista. MOÇÃO N. 96/2015 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, congratulações com a APADANO – 
Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Nova Odessa, pelos 21 anos de 
fundação. MOÇÃO N. 98/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, aplausos ao advogado 
Dr. Orlando Signorelli Neto, pelas razões que especifica. MOÇÃO N. 99/2015 de autoria do 
vereador JOSÉ PEREIRA, aplausos ao advogado Dr. Marcelo Della Torre de Souza, pelas 
razões que especifica. MOÇÃO N. 102/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS, congratulações com o Diretor de Segurança de Trânsito, Sr. Franco Júlio Felippe, e 
com toda a sua equipe, que vem realizando um ótimo trabalho em nosso município. MOÇÃO 
N. 103/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, congratulações com 
o munícipe Clau Lacerda, pela conquista do título "Garoto Fitness São Paulo 2015". MOÇÃO 
N. 104/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, apelo à Câmara dos Deputados 
postulando a aprovação do Projeto de Lei n. 2.999/2011, que altera a Lei n. 10.018, de 8 de 
novembro de 2000 para prever a obrigatoriedade de reserva de poltrona para pessoas 
obesas nos veículos de transporte público. MOÇÃO N. 109/2015 de autoria do vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, repúdio ao Ministro das Comunicações e à Diretoria Regional dos 
Correios - São Paulo - Interior (Bauru) pela ausência de um representante da empresa no 
debate realizado nesta Casa Legislativa no dia 27de abril último. MOÇÃO N. 112/2015 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, congratulações com o Assessor 
Governamental, Sr. Marcos Aparecido Pereira dos Santos, pelo belíssimo trabalho que vem 
realizando em Nova Odessa. MOÇÃO N. 113/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, 
congratulações com os alunos do segundo módulo do Curso Técnico em Segurança do 
Trabalho da ETEC de Nova Odessa, pelos eventos realizados durante a "Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT". MOÇÃO N. 114/2015 de autoria do vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA, congratulações com a Paróquia de São Jorge, pela "Festa do 
Padroeiro", realizada no mês de abril do corrente ano. MOÇÃO N. 117/2015 de autoria do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com a Dra. Saday Okuma, pelo 
trabalho desenvolvido junto a Administração Municipal. MOÇÃO N. 118/2015 de autoria do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com a jovem Leticia Akad Rodrigues, 
representante de Nova Odessa no Concurso Oficial Miss Estado de São Paulo Infanto-Juvenil. 
MOÇÃO N. 119/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, apelo ao deputado estadual 
Cauê Macris, postulando a apresentação de emenda ao Projeto de Lei Complementar n. 
54/2013, que altera a Organização e a Divisão Judiciárias do Estado, objetivando a criação 
da 3ª Vara na Comarca de Nova Odessa. MOÇÃO N. 120/2015 de autoria do vereador JOSÉ 
PEREIRA, apelo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que aprove o Projeto 
de Lei Complementar n. 49/2014, que altera a denominação dos Foros Distritais do Interior 
e a entrância de Unidades Judiciárias do Estado, e a Emenda n. 8/2014, que classifica como 
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entrância intermediária a Comarca de Nova Odessa. MOÇÃO N. 121/2015 de autoria do 
vereador VAGNER BARILON, congratulações com o Serviço de Orientação e Solidariedade 
de Nova Odessa - S.O.S., pela formatura da Turma 01/2015. MOÇÃO N. 122/2015 de autoria 
do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, aplausos à Prefeita de Sumaré Sra. Cristina Carrara, 
pela parceira firmada com o Exército Brasileiro visando o combate à Dengue. MOÇÃO N. 
123/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, apelo ao Prefeito Municipal, 
postulando a realização de castrações nas escolas municipais. MOÇÃO N. 124/2015 de 
autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, apelo ao Governador do Estado 
postulando a adoção das medidas necessárias voltadas à valorização do magistério 
paulista, nos moldes que especifica. MOÇÃO N. 125/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, apelo com o Padre Renato Graciozo Marchioro, pelo evento realizado 
dia 11 de maio, na Paróquia Santa Josefina Bakhita, em comemoração ao Dia das Mães. 
MOÇÃO N. 126/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, apelo com o 
Sr. Heloiso Sérgio Molina Parras, Secretário Municipal de Saúde, e com toda a sua equipe. 
MOÇÃO N. 127/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, apelo com o 
regente, Sr. Márcio Beltrami, e com os músicos da Banda Sinfônica Municipal de Nova 
Odessa, pelo concerto em Homenagem ao Dia das Mães. MOÇÃO N. 128/2015 de autoria do 
vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, congratulações com o prefeito Benjamim Bill 
Vieira de Souza, com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sr.ª Andréa Souza, 
com o diretor de Cultura e Turismo, Leonardo Blanco, pela realização do evento "Miss e 
Mister Melhor Idade" e com todos os participantes do concurso. MOÇÃO N. 132/2015 de 
autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, congratulações com o prefeito 
Benjamim Bill Vieira de Souza, e com o diretor de Cultura e Turismo, Leonardo Blanco, pela 
realização do evento "110 Anos de Nova Odessa, Paraíso do Verde”. MOÇÃO N. 133/2015 de 
autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, aplausos ao Prefeito Benjamim Bill 
Vieira de Souza e a Sra. Andréa Souza, presidente do Fundo Social de Solidariedade de 
Nova Odessa caminhada de conscientização contra a dengue, pelas razões que especifica. 
MOÇÃO N. 135/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
congratulações com a comissão organizadora do 6º Circuito REDS de Corrida, realizado em 
comemoração aos 110 anos de Nova Odessa. MOÇÃO N. 136/2015 de autoria do vereador 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, congratulações pelo aniversário do Jornal O Liberal, 
comemorado 63 anos de fundação no dia 1º de Junho. MOÇÃO N. 137/2015 de autoria do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com a equipe do Esporte Clube Triunfo 
pela conquista do título do Campeonato Municipal de Futebol Minicampo. MOÇÃO N. 
138/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, congratulações com os 
integrantes da Banda Sinfônica Municipal "Professor Gunars Tiss" pelo 28º aniversário. 
MOÇÃO N. 139/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
congratulações com a equipe do UVA (Unidos da Vila Azenha) pela conquista do 
Campeonato Metropolitano de Futebol. MOÇÃO N. 141/2015 de autoria do vereador JOSÉ 
PEREIRA, aplausos ao Secretário da Agricultura e Abastecimento, Sr. Arnaldo Jardim, pela 
entrega de um veículo à Casa da Agricultura de nosso município. Após, o presidente 
informa que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 15 de junho de 2015. Nada 
mais havendo a tratar, declara encerrada a sessão (faixa 59). Para constar, lavrou-se a 
presente ata. 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------ / ------------------------------------ /------------------------------------ 
1º Secretário   Presidente   2º Secretário 
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REQUERIMENTO N. 117/2015  
 

Assunto: Solicita cópia dos pareceres do Conselho 

Municipal de Saúde sobre as fiscalizações e 

acompanhamento do desenvolvimento das ações e 

serviços da Saúde. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, aos nobres pares, na 

forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 

Prefeito Municipal e ao diretor do ICV, postulando se dignem enviar a esta Câmara 

Municipal cópia dos pareceres do Conselho Municipal de Saúde sobre as fiscalizações e 

acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços da Saúde, elaborados no 

exercício de 2014 até a presente data.  

Nova Odessa, 20 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

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

 

REQUERIMENTO N. 140/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a realização de auditoria na rede Municipal de Saúde.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Tendo em vista as inúmeras denúncias sobre irregularidades na área da Saúde, 

REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 

encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando informações sobre a 

contratação de empresa idônea para realizar auditoria no Hospital Municipal, UBS’s e 

demais órgãos geridos pelo ICV. 

 

Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2015. 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 142/2015  
 

Assunto: Solicita informações do ICV sobre a adoção de 

medidas para humanizar o atendimento relativo à 

aplicação e retirada de soro dos pacientes atendidos no 

Pronto-Socorro do Hospital Municipal.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Os pacientes atendidos no Pronto-Socorro do Hospital Municipal que são medicados 

com soro, após o término da medicação, são compelidos a sair da Enfermaria com o frasco 

de soro vazio nas mãos e caminhar até a Sala de Enfermagem para retirar o material 

(frasco vazio). 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao diretor do ICV, postulando 

informações sobre as medidas que poderão ser adotadas para humanizar esse 

atendimento, especialmente no que tange a manutenção de servidor na Enfermaria para 

aplicar e retirar o medicamento em questão. 

 

Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

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

 

REQUERIMENTO N. 143/2015  

 

Assunto: Solicita informações do ICV sobre o número de 

médicos pediatras que atendem na rede municipal de 

Saúde.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, aos nobres pares, na 

forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 

diretor do ICV, postulando informações sobre o número de médicos pediatras que atendem 

na rede municipal de Saúde, enviando-nos, outrossim, relação contendo o nome e o número 

do CRM de cada profissional. 

 

Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 144/2015  
 

Assunto: Solicita informações do ICV sobre o número de 

médicos ginecologistas que atendem na rede municipal 

de Saúde.  

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, aos nobres pares, na 

forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 

diretor do ICV, postulando informações sobre o número de médicos ginecologistas que 

atendem na rede municipal de Saúde, enviando-nos, outrossim, relação contendo o nome e 

o número do CRM de cada profissional. 

 

Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

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

 

REQUERIMENTO N. 145/2015  

 

Assunto: Solicita informações do ICV sobre o atendimento 

médico prestado no Hospital Municipal no último dia 7 de 

fevereiro.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, aos nobres pares, na 

forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 

diretor do ICV, postulando informações sobre os médicos que estavam de plantão no dia 7 

de fevereiro de 2015, enviando-nos relação contendo o nome e o número do CRM de cada 

profissional. 

 

Nova Odessa, 26 de fevereiro de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 146/2015  
 

Assunto: Solicita informações do ICV sobre o atendimento 

pediátrico prestado no Hospital Municipal nos dias 10, 11 

e 12 de fevereiro de 2015.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, aos nobres pares, na 

forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 

diretor do ICV, postulando informações sobre o atendimento pediátrico prestado no Hospital 

Municipal nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2015, especialmente no tocante aos 

seguintes aspectos que envolvem a questão: 

a) Quantas crianças foram atendidas nos dias acima mencionados? 

b) Informar o nome dos pediatras que trabalharam nos dias em questão. 

c) Enviar cópia da escala de médicos que trabalharam no Hospital Municipal, no 

período de 10 a 12 de fevereiro de 2015.   

 

Nova Odessa, 20 de fevereiro de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 147/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo e do 

ICV sobre a Unidade Básica de Saúde I. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Com fulcro nas disposições contidas no art. 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, 

aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 

encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo e ao diretor do ICV, postulando 

informações sobre a Unidade Básica de Saúde I, especialmente no tocante aos seguintes 

aspectos que envolvem a questão: 

a) Quais as especialidades existentes na UBS I? 

b) Quais são os médicos que estão atendendo e os horários de cada um? 

c) Está faltando médico ou dentista no referido local?  

d) Os salários desses profissionais estão sendo pagos em dia? 

e) Outras informações consideradas relevantes. 

Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 148/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo e do 

ICV sobre a Unidade Básica de Saúde II. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Com fulcro nas disposições contidas no art. 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, 

aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 

encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo e ao diretor do ICV, postulando 

informações sobre a Unidade Básica de Saúde II, especialmente no tocante aos seguintes 

aspectos que envolvem a questão: 

a) Quais as especialidades existentes na UBS II? 

b) Quais são os médicos que estão atendendo e os horários de cada um? 

c) Está faltando médico ou dentista no referido local?  

d) Os salários desses profissionais estão sendo pagos em dia? 

e) Outras informações consideradas relevantes. 

 

Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

 

 

REQUERIMENTO N. 149/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo e do 

ICV sobre a Unidade Básica de Saúde III. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Com fulcro nas disposições contidas no art. 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, 

aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 

encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo e ao diretor do ICV, postulando 

informações sobre a Unidade Básica de Saúde III, especialmente no tocante aos seguintes 

aspectos que envolvem a questão: 

a) Quais as especialidades existentes na UBS III? 

b) Quais são os médicos que estão atendendo e os horários de cada um? 

c) Está faltando médico ou dentista no referido local?  

d) Os salários desses profissionais estão sendo pagos em dia? 

e) Outras informações consideradas relevantes. 

Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 150/2015  
 

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo e do 

ICV sobre a Unidade Básica de Saúde IV. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Com fulcro nas disposições contidas no art. 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, 

aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 

encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo e ao diretor do ICV, postulando 

informações sobre a Unidade Básica de Saúde IV, especialmente no tocante aos seguintes 

aspectos que envolvem a questão: 

a) Quais as especialidades existentes na UBS IV? 

b) Quais são os médicos que estão atendendo e os horários de cada um? 

c) Está faltando médico ou dentista no referido local?  

d) Os salários desses profissionais estão sendo pagos em dia? 

e) Outras informações consideradas relevantes. 

 

Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 151/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo e do 

ICV sobre a Unidade Básica de Saúde V. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Com fulcro nas disposições contidas no art. 31 da Constituição Federal, REQUEIRO, 

aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 

encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo e ao diretor do ICV, postulando 

informações sobre a Unidade Básica de Saúde V, especialmente no tocante aos seguintes 

aspectos que envolvem a questão: 

a) Quais as especialidades existentes na UBS V? 

b) Quais são os médicos que estão atendendo e os horários de cada um? 

c) Está faltando médico ou dentista no referido local?  

d) Os salários desses profissionais estão sendo pagos em dia? 

e) Outras informações consideradas relevantes. 

Nova Odessa, 25 de fevereiro de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 161/2015 
 

Assunto: Solicita informações da I.C.V. (Instituto Ciências 

da Vida) sobre a existência de demanda da realização de 

ultrasson e o atendimento a ser prestado aos pacientes 

(mutirão do ultrasson). 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

A vereadora subscritora foi procurada por munícipes que relataram a existência de 

demanda na realização de ultrasson e consequentemente ,novos casos devem ter surgidos, 

além daqueles que ainda não foram atendidos 

Em face do exposto, considerando que há uma grande quantidade de pacientes 

para serem atendidos, além dos novos casos, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 

regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício a I.C.V. 

(Instituto Ciências da Vida), postulando informações sobre a existência de demanda, 

quando será prestado atendimento aos pacientes que aguardam pelo atendimento. 

Nova Odessa, 05 de março de 2015. 

 

CARLA FURINI DE LUCENA 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 162/2015 
 

Assunto: Solicita informações da I.C.V. (Instituto Ciências 

da Vida) sobre a autoclave do Hospital e  Maternidade Dr. 

Acílio Carreon Garcia, pelas razões que especifica. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

A autoclave é um aparelho muito utilizado em laboratórios de pesquisas e hospitais 

para a esterilização de materiais.  

Munícipes procuraram a nobre vereadora e relataram que o Hospital Municipal 

apresenta uma autoclave que atualmente está quebrada e que tem outra que o Município 

está pagando aluguel. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício a I.C.V. informações sobre o 

aluguel que está sendo pago pela autoclave e se não seria viável o conserto da autoclave 

que está quebrada.  

Nova Odessa, 05 de março de 2015. 

ARLA FURINI DE LUCENA 

CARLA FURINI DE LUCENA 
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REQUERIMENTO N. 319/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a supressão de árvores no Bosque dos Eucaliptos.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 
postulando informações sobre a supressão de árvores no Bosque dos Eucaliptos, 
especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão:  

a) Qual o motivo do corte das árvores no Bosque dos Eucaliptos?  
b) Enviar cópia do laudo que autorizou as supressões. 
c) Por que a maioria das árvores apresenta uma marca em “V” invertido na base do 

tronco? 
d) Por que a maioria das árvores apresenta prego ou arame no tronco, 

aparentemente inserido por furadeira?  
e) Quem colocou esse material nas referidas árvores? 
f) Qual o destino que será dado à madeira proveniente dessas árvores? 
g) Qual a empresa responsável pela poda?  
Nova Odessa, 10 de abril de 2015. 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 385/2015 
 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

o impacto nos lençóis freáticos provocados pelos poços 

artesianos existentes no município. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Considerando que, conforme informação prestada pela Coden, em fevereiro do 

corrente ano, há 111 (cento e onze) poços artesianos cadastrados na referida companhia 

(Ofício n. 076/2015/Adm., oferecido em resposta ao requerimento n. 26/2015). 

Considerando, ainda, a recente aprovação de projeto de lei autorizando a Prefeitura 

a celebrar convênio com a Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola – FUNDAG para o 

desenvolvimento de atividades de cunho agronômico/hidrológico relacionadas ao 

“Programa de Sustentabilidade Hídrica” para aplicabilidade no Município de Nova Odessa, 

REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, solicitando informações sobre o impacto 

ambiental provocado pelos poços artesianos existentes no município, especialmente em 

relação aos lençóis freáticos e a sustentabilidade hídrica. 

 

Nova Odessa, 7 de maio de 2015. 

 

JOSÉ PEREIRA 

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

 
REQUERIMENTO N. 390/2015 
 

Assunto: Convoca o Secretário de Saúde e o Diretor de 
Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal e convida os 
representantes do Instituto Ciências da Vida e dos 
funcionários, para prestar informações sobre o 
pagamento aos funcionários que prestaram serviços no 
Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Considerando que em 8 de abril do corrente ano, o contrato de gestão que a 
Prefeitura Municipal mantinha com o Instituto Ciências da Vida foi rescindido. 

Considerando, ainda, que muitos funcionários da entidade que trabalhavam em 
nossa cidade não receberam seus pagamentos, REQUEIRO aos nobres pares, na forma 
regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito 
Municipal, convocando o Secretário de Saúde e o Diretor de Assuntos Jurídicos, para prestar 
informações sobre o assunto, no próximo dia 15 de junho, às 18 horas, nesta Casa de Leis. 

REQUEIRO, por último, seja encaminhado ofício ao Instituto Ciências da Vida e 
para a Sra. Sandreli Rodrigues de Assis, convidando-os para participar do debate em 
questão. 

 
Nova Odessa, 11 de maio de 2015. 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 391/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal 
sobre a possibilidade de reparos na ponte que liga os 
bairros São Jorge e Jardim Nossa Senhora de Fátima, 
pelas razões que especifica. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Em outubro de 2014, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n. 

883/2014, que solicitava informações do Chefe do Executivo sobre a possibilidade de 

reparos na ponte que liga os bairros São Jorge e Jardim Nossa Senhora de Fátima.  

A cabeceira da ponte estava cedendo e existia um degrau na pista. O problema já 

havia sido tratado em novembro de 2013, através do requerimento n. 1079/2013, sendo 

que a ponte passara por manutenção. Todavia, as rachaduras e demais problemas 

envolvendo a cabeceira permaneciam inalterados. 

Em novembro de 2014, em atendimento ao requerimento n. 883/2014, o prefeito 

informou que o local passava por constantes vistorias realizadas pela Diretoria de Obras, a 

qual não localizou nenhum risco como mencionado. 

Esclareceu, ainda, que foram realizadas a manutenção e a revitalização na parte 

externa superior, com atenção especial para a segurança dos usuários (Ofício CAM n. 

806/2014). 

Em que pesem as manifestações do Chefe do Executivo acima expostas, em 

recente visita ao local, verificamos que a cabeceira da ponte está com sua estrutura 

comprometida, conforme demonstram as fotografias anexas, sendo certo que no local 

foram colocadas faixas de interdição.  

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 

postulando informações sobre o assunto, especialmente no tocante aos seguintes aspectos 

que envolvem a questão: 

a) Há a possibilidade de reparos na cabeceira da ponte que liga os bairros São 

Jorge e Jardim Nossa Senhora de Fátima? 

b) Quem colocou as faixas de interdição no local? 

Nova Odessa, 11 de maio de 2015. 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 392/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e da 
Agência de Correios sobre a falta de entrega de 
correspondências no Parque Residencial Francisco Lopes 
Iglesias. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O vereador subscritor foi procurado por vários moradores do Parque Residencial 
Francisco Lopes Iglesias que relataram a necessidade de retornar a entrega de 
correspondência no referido bairro.  

Segundo relatos de moradores já faz muito tempo que não são entregues 
correspondências em dia. Quando as contas chegam estão atrasadas, isto gera para os 
munícipes um grande prejuízo. Por ser um bairro muito distante da área central da cidade, 
onde se localiza a agência, fica muito difícil para os munícipes irem buscar suas 
correspondências.  

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, bem 
como à agência dos Correios local, postulando informações sobre o prazo para que volte a 
entrega de correspondências no referido bairro. 

Nova Odessa, 13 de maio de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
 

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

 
REQUERIMENTO N. 393/2015  

 
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 
o envio de um projeto a esta casa de leis que Dispõe 
sobre a aplicação de recursos oriundos das multas por 
infração de trânsito relativas ao estacionamento indevido 
em vagas para deficientes.  

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou em 05/11/2011 o Projeto de Lei 

460/11, da deputada Mara Gabrilli (PSDB-SP) , que torna infração grave (cinco pontos na 
carteira de habilitação) o uso indevido de vagas de estacionamento para idosos e pessoas 
com deficiência física. O texto tramita apensado ao PL 131/11, do deputado Antonio 
Bulhões  (PRB-SP), que trata do mesmo tema, mas rejeitado pela comissão. Hoje, o Código 
de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) não prevê punição específica para esse tipo de 
conduta. A norma determina apenas que estacionar o carro em desacordo com a 
sinalização para vagas exclusivas seja considerado infração leve (três pontos na carteira), 
punida com multa e remoção do veículo (http://www.vidamaislivre.com.br/notícias/noticia.php? Id). 

Mesmo sabendo que é uma infração de trânsito algumas pessoas estacionam 
indevidamente na vaga de deficientes, diante disso a minha sugestão é que as multas 
oriundas destes recolhimentos sejam destinadas a projetos e ações voltadas as pessoas 
com deficiências, como forma de estimular a inclusão social e ter mais recursos para 
investir em políticas públicas e obras de acessibilidade voltados a estas pessoas. Sendo 
assim sugiro que o prefeito envie um projeto a esta casa de leis que dispõe sobre a 
aplicação dos recursos oriundos das multas por infração de trânsito relativas ao 
estacionamento indevido em locais destinados a pessoas com deficiência. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal 
solicitando informações sobre o envio do projeto acima mencionado. 

Nova Odessa, 14 de maio de 2015. 
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

http://www.maragabrilli.com.br/
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/dep_Detalhe.asp?id=528219
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/dep_Detalhe.asp?id=528219
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REQUERIMENTO N. 394/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a implantação de praça na Rua Sebastião da Cruz Prata, 

no Residencial Triunfo. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Considerando que a implantação de praça na Rua Sebastião da Cruz Prata, no 

Residencial Triunfo, foi uma promessa de campanha, 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 a 

data prevista para o início das obras. 

Nova Odessa, 14 de maio de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

REQUERIMENTO N. 395/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

o Concurso n. 04/2013, para provimento de empregos de 

guarda municipal. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 

postulando informações sobre o Concurso n. 04/2013, para provimento de empregos de 

guarda municipal, especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a 

questão: 

a) Por que nenhum candidato foi chamado até a presente data, posto que existe a 

necessidade de se aumentar o efetivo da Guarda Civil Municipal?  

Nova Odessa, 14 de maio de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 396/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a existência de débitos financeiros relacionados ao 

contrato de gestão firmado com o Instituto Ciências da 

Vida – ICV. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 

postulando informações sobre a existência de débitos financeiros relacionados ao contrato 

de gestão firmado com o Instituto Ciências da Vida – ICV, especialmente no tocante aos 

seguintes aspectos que envolvem a questão: 

a) Qual o valor que a Prefeitura ficou devendo para o ICV? 

b) Esse valor foi depositado em juízo? Enviar cópia do comprovante de depósito.  

Nova Odessa, 14 de maio de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 397/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

o trajeto realizado pelo veículo Fiat/Doblò, placa CPV 

1371, em 09 de maio do corrente ano. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 

postulando informações sobre o trajeto realizado pelo veículo Fiat/Doblò, placa CPV 1371, 

em 09 de maio do corrente ano.  

 

Nova Odessa, 14 de maio de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 398/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a implantação de um “Centro Dia para Idosos” em Nova 

Odessa.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

Conforme nota da Diretoria de Comunicação da Prefeitura intitulada “Bill assina 

convênios para Creche Escolas e Centro Dia para Idosos”, em 21 de março de 2013, o 

prefeito firmou convênio com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, objetivando 

a construção de um Centro Dia para atendimento a idosos em nossa cidade. 

Trata-se de equipamento de acolhimento, proteção e convivência de idosos 

semidependentes, com idade igual ou superior a 60 anos. A prioridade do atendimento é 

para aqueles cujas famílias não têm condições de dar atenção e cuidado durante o dia, pois 

precisam trabalhar. 

Em face do exposto, tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de novas 

informações sobre o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 

postulando informações sobre implantação de um “Centro Dia para Idosos” em Nova 

Odessa. 

Nova Odessa, 15 de maio de 2015. 

 
 

CARLA FURINI DE LUCENA 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 399/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a implantação de calçada na área pública (praça) situada 

entre as ruas Jerônimo Cataneo, 4 e Sebastião da Cruz 

Prata, no Residencial Triunfo.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos nobres pares, na 

forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 

Prefeito Municipal, postulando informações sobre a implantação de calçada na área pública 

(praça) situada entre as ruas Jerônimo Cataneo, 4 e Sebastião da Cruz Prata, no Residencial 

Triunfo. 

Nova Odessa, 15 de maio de 2015. 

 

CARLA FURINI DE LUCENA 
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REQUERIMENTO N. 400/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
o recapeamento das ruas Americana, Santa Bárbara 
d’Oeste, Sumaré e Cristiano Kilmeyers, no Jardim Eneides 
(final das ruas, no sentido Rodovia Astrônomo Jean 
Nicolini). 

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 o recapeamento das ruas Americana, 
Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Cristiano Kilmeyers, no Jardim Eneides (final das ruas, no 
sentido Rodovia Astrônomo Jean Nicolini).  

Nova Odessa, 15 de maio de 2015. 
 

CARLA FURINI DE LUCENA 
 

*************************************************************************************** 
 
REQUERIMENTO N. 401/2015 

 
Assunto: Solicita informações da Administração Municipal sobre 
o estudo voltado à implantação de sentido único, 
estacionamento dos professores da escola SESI, no Jardim das 
Palmeiras. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Considerando as solicitações dos pais de alunos e professores sobre a necessidade 
de sentido único, centro-bairro, e o aumento do estacionamento na escola SESI, na Rua dos 
Jacarandás, no Jardim das Palmeiras, 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. 

As medidas se fazem necessárias, posto que os motoristas não respeitam a 
sinalização no local, trazendo grandes riscos de acidente às crianças. Ademais, os 
motoristas que utilizam esta rua param seus veículos na faixa de pedestres, realizam 
embarque e desembarque fora da sinalização e fazem manobras ariscadas em local 
proibido. 

Nova Odessa, 18 de maio de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Fotos tiradas dia 11/05/2015 
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REQUERIMENTO N. 402/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a implantação de bebedouros e lixeiras para cães nos 

espaços públicos que especifica.  

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Vários municípios brasileiros têm equipado os espaços públicos com bebedouros 

para cães e lixeiras destinadas à coleta de fezes animais. A título exemplificativo, citamos a 

experiência ocorrida em Botucatu (SP), em relação aos bebedouros, e, em Caruaru (PE), no 

que tange a implantação de lixeiras e a realização de campanhas educativas para a coleta 

de fezes de animais nos parques e praças. 

Em Nova Odessa, a implantação de bebedouro, no molde acima mencionado, já foi 

abordada nesta Câmara Municipal, através do requerimento n. 784/2014, de autoria do 

ilustre vereador Celso Gomes dos Reis Aprígio. O nobre edil questionou o Chefe do 

Executivo sobre a disponibilização desse equipamento na Rodoviária Municipal, juntamente 

com um chafariz. 

Em relação à coleta das fezes defecadas pelos animais nas vias e logradouros 

públicos por ocasião do passeio, desde 2004, os proprietários dos cães ou aqueles que 

estiverem com sua guarda são obrigados a promovê-la, sob pena de multa, nos termos da 

Lei n. 1.974, de 27 de abril de 2004, que dispõe sobre adoção de procedimentos 

necessários ao convívio dos animais no perímetro urbano do Município de Nova Odessa e 

dá outras providências.  

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 

postulando informações sobre a implantação de bebedouros para cães e lixeiras para a 

coleta de fezes animais nos espaços públicos abaixo especificados: 

- Praça Aquiles Rodrigues Magalhães, Rua Uirapuru, no Residencial 23 de Maio; 

- extensão da Avenida Ampélio Gazzetta; 

- Praça do Jardim Capuava; 

- Extensão da Rua Alexandre Bassora; 

- Bosque Manoel Jorge; 

- Praça do Jardim Santa Rita; 

- Extensão da Avenida Dr. Eddy de Freitas Crisciuma; 

- Praça José Gazzetta; 

- Bosque Isidoro Bordon; 

- Praça dos Três Poderes; 

- Praça do Jardim São Jorge (Rua Goiânia); 

- pontos estratégicos próximos ao Instituto de Zootecnia. 

  

Nova Odessa, 18 de maio de 2015. 

 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N° 403/2015 
 

Assunto: Solicita informações ao Poder Executivo acerca 

do envio de notificação aos proprietários dos imóveis 

localizados na Avenida Ampélio Gazzetta, entre a Rua 

Theófilo Sniker e Avenida Brasil. 

 

Senhores Vereadores: 

 

O Vereador subscritor foi questionado por alguns munícipes acerca da inexistência 

de calçamento nos imóveis localizados de frente com a Avenida Ampélio Gazzetta, entre a 

Rua Theófilo Sniker
1
 e Avenida Brasil.  

Conforme se sabe, a região compreende um número razoável de empresas, e em 

razão disso, diariamente inúmeros os trabalhadores que transitam pelo local, margeando a 

área onde deveria existir o calçamento, se expõe a um grande e desnecessário risco de 

acidente de trânsito. 

Muito embora o local tenha recebido melhorias decorrentes do Corredor 

Metropolitano, que inclui uma ciclovia no canteiro central, tal fato, por si só, não desobriga 

os proprietários dos referidos imóveis a edificarem a área de passeio, nos termos da lei 

municipal n. 2.701, de 20 de maio de 2013. 

Em face do exposto, tendo em vista a relevância do assunto, REQUEREMOS, aos 

nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 

encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, a fim de que responda as 

seguintes perguntas: 

a) Quantos imóveis estão compreendidos no intervalo mencionado acima? 

b) Os proprietários dos imóveis já foram notificados para realizar a construção do 

calçamento? Se sim, quando? 

c) A PMNO possui recursos para executar a edificação do passeio público, caso os 

proprietários não atendam o prazo para a construção da calçada? 

Nova Odessa, 14 de maio de 2015. 

 

VAGNER BARILON 

 

FOTOS DO LOCAL 

  
 

                     
1
 Apenas o imóvel da esquina entre a Rua Theófilo Sniker e Av. Ampélio Gazzetta construiu o 

calçamento. 
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REQUERIMENTO N. 404/2015  
 

Assunto: Solicita informações da Empresa Rápido Sumaré 

Ltda sobre a possibilidade de alteração do itinerário da 

linha de ônibus que atende a rodoviária na   Avenida 

Carlos Botelho, no sentido, a Americana, para que seja 

colocado um ônibus a cada 15 minutos, devido ser grande 

o número de passageiros.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em atendimento à solicitação dos moradores e usuários do transporte da Empresa 

Rápido Sumaré Ltda. REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 

Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício à Empresa Rápido Sumaré postulando 

informações sobre a possibilidade de alteração do itinerário da linha de ônibus que atende 

a Rodoviária na Avenida Carlos Botelho, no sentido Americana, para que seja colocado um 

ônibus a cada 15 minutos, devido ser grande o número de passageiros. 

 
Nova Odessa, 20 de maio 2015 

 
AVELINO XAVIER ALVES 

 

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

REQUERIMENTO N. 405/2015  
 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a existência de estudo voltado ao recapeamento total das 

ruas Antonio Aprízio Zucca, Tarcísio Diniz, João Batista de 

Almeida, Antonio B. Camargo, Antonio F. Freire e Arlindo 

David, Antonio Dozzo Sobrinho, João B. Almeida, Antonio 

F. Gonçalves, Sebastião Cardoso, Sebastião da C. Prata, 

Arlindo Casassa e Joana G. nascimento no Parque Triunfo 

pelas razões que especifica.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

Em atendimento à solicitação de moradores do Bairro, considerando o tráfego 

intenso de veículos nas ruas Antonio Aprízio Zucca, Tarcísio Diniz, João Batista de Almeida, 

Antonio B. Camargo, Antonio F. Freire e Arlindo David, Antonio Dozzo Sobrinho, João B. 

Almeida, Antonio F. Gonçalves, Sebastião Cardoso, Sebastião da C. Prata, Arlindo Casassa e 

Joana G. Nascimento, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 

Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando 

informações sobre a existência de estudo voltado ao recapeamento total, das referidas ruas 

citadas acima do Parque Triunfo, desta Cidade.  

 
Nova Odessa, 19 de maio de 2015. 

 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 406/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a possibilidade de ampliação das dependências do 
Hospital Municipal “Dr. Acílio Carreon Garcia”, da forma 
que especifica. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Além de atender à população do Município, o Hospital Municipal e Maternidade Dr. 

Acílio Carreon Garcia também pacientes de outras cidades da região. Esse fato foi 
amplamente repercutido na imprensa regional, ilustrando a capa do Jornal Tododia, no 
último dia 12 de abril. 

Antes disso, especificamente no dia 27 de março, o Jornal O Liberal divulgou 
matéria intitulada “Moradores de Americana vão para Nova Odessa”, relatando que a 
presença de americanenses é constante no sobredito hospital.  

A quantidade de prontuários cadastrados no hospital também chama a atenção: 
com cerca de 50 mil habitantes, a cidade tem cerca de 100 mil usuários.  

Por outro lado, a estrutura física do hospital ora existente é insuficiente para 
atender a demanda. Faz-se, imprescindível, portanto, ampliá-la visando oferecer melhor 
atendimento à população novaodessense. 

Nesse sentido, ao lado do referido hospital existe uma academia da melhor idade, 
cujo local seria mais bem aproveitado se utilizado para ampliar a estrutura atualmente 
existente. 

Ante ao 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 Chefe do Executivo postulando informações  sobre a possibilidade de ampliação 
das dependências do Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia, transferindo-se a 
academia da melhor idade instalada ao lado do Hospital Municipal para outro local, visando 
prestar um serviço público mais eficiente aos munícipes. 

Nova Odessa, 21 de maio de 2015. 
CARLA FURINI DE LUCENA 

 

*************************************************************************************** 
 
REQUERIMENTO N. 407/2015  

 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a possibilidade de disponibilizar vacina contra pneumonia 
aos idosos do Município. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
A pneumonia é uma infecção respiratória grave e caracteriza-se por febre e tosse 

com catarro. Em muitos casos, precisa de internação, podendo levar a pessoa à morte se 
não tratada adequadamente. 

A doença é responsável por altas taxas de internações e mortalidade. Cerca de 15 
milhões de crianças são hospitalizadas, por ano, por pneumonia, em países em 
desenvolvimento. A doença também é responsável por cerca de 20% dos 8,8 milhões de 
óbitos anuais em todo o mundo. 

Levantamentos do Ministério da Saúde comprovam impacto significativo na 
redução de internações por pneumonia, através da disponibilização desta vacina, nos 
hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A vacina reduz o risco de infecções graves causadas pelo Streptococcus 
pneumoniae ("pneumococo"). Esta bactéria é causa comum de infecções respiratórias 
(otite, sinusite, pneumonia), e também pode ocasionar infecções generalizadas (meningite, 
sepse). 

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 disponibilizar 
vacina contra pneumonia aos idosos do Município. Requeiro, outrossim, seja encaminhado 
ofício ao Presidente do Clube da Melhor Idade, dando-lhe ciência desta proposição. 

Nova Odessa, 21 de maio de 2015. 
JOSÉ PEREIRA 
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REQUERIMENTO N. 408/2015  
 
 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
existência de programa voltado ao atendimento aos animais 
em situação de abandono e/ou atropelados.  

 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 
 

Na sessão ordinária havida no último dia 18 de maio p.passado foi acolhido o 
parecer da Comissão de Constituição de Justiça e Redação, que se manifestou pela 
ilegalidade do Projeto de Lei n. 07/2015, que autorizava o Poder Executivo a firmar convênio 
com as clínicas veterinárias instaladas neste Município para prestar atendimento aos 
animais em situação de abandono e/ou atropelados. Em consequência, referida proposta foi 
submetida ao arquivo, nos termos do art. 47, § 2º do Regimento Interno. 

Todavia, cabe ao Município prestar o necessário atendimento aos animais em 
situação de abandono e/ou atropelados (já que a tutela dos mesmos é do Estado), nos 
termos da justificativa que acompanhou referida proposição, in verbis: 

“J U S T I F I C A T I V A 
“A vida é tão preciosa para uma criatura muda quanto é para o homem. Assim 

como ele busca a felicidade e teme a dor, assim como ele quer viver e não morrer, todas as 
outras criaturas anseiam o mesmo”. - Dalai Lama 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária a presente proposição que 
autoriza as clínicas veterinárias instalados neste Município a firmar convênio com o Poder 
Executivo para os fins que especifica e dá outras providências 

A proposta encontra amparo nos art. 225, VII, c.c. o art. 23, VI e VII, e art. 30, V, 
todos da Constituição Federal, verbis:  

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios:  

(...)  
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;  
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;” 
 “Art. 30. Compete aos Municípios:  
(...)  
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial;” 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  
(...)  
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais 
a crueldade.”  

Assim, para equacionar o problema dos animais em situação de abandono e/ou 
atropelados cabe ao Município prestar o necessário atendimento (já que a tutela dos 
mesmos é do Estado), considerando-se, ainda, que deixá-los nestas condições, sem o 
necessário atendimento, é um ato de crueldade. 

Com relação ao dever específico de tutela dos animais abandonados por parte do 
Poder Público, não há a menor dúvida de sua exigibilidade imediata.  

Primeiramente, cumpre lembrar que o Brasil é signatário da Declaração Universal 
dos Direitos dos Animais, proclamada pela UNESCO em sessão realizada em Bruxelas, em 
27 de janeiro de 1978, e que dispõe em seu art. 6º, b, que “o abandono de um animal é um 
ato cruel e degradante.”  

Referido tratado surtiu efeitos internos no ordenamento jurídico pátrio na medida 
em que se reconheceu, a partir da Constituição Federal de 1988, o dever do Poder Público 
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de “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 
sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 
crueldade” (art. 225, §1º, VII, da CF/88).  

Dessa forma, considerando-se que a norma jurídica internacional da qual o Brasil é 
signatário (Declaração Universal dos Direitos dos Animais), expressa perante a comunidade 
internacional valores que Estado Democrático de Direito brasileiro se compromete a tutelar 
em prol da vida animal, dentre os quais o reconhecimento de que o abandono é ato que 
submete os animais à crueldade (tratamento vedado expressamente pelo texto 
constitucional), conclui-se que a omissão do Poder Público municipal não encontra 
justificativa alguma.  

Ante ao exposto, considerando-se que a aprovação do presente projeto se coaduna 
com os preceitos insculpidos ordenamento jurídico, espero contar com o imprescindível 
apoio dos nobres pares na aprovação do presente projeto”. 

Em face do exposto, tendo em vista o elevado interesse público de que se reveste 
o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando informações 
sobre a existência de programa voltado ao atendimento aos animais em situação de 
abandono e/ou atropelados. 

Nova Odessa, 21 de maio de 2015. 
 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
 
 

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

 
REQUERIMENTO N. 409/2015 

 
Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 
a possibilidade de disponibilizar membros da Guarda 
Municipal para proteger os estabelecimentos de ensino 
municipais. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Nos termos do art. 2º da Lei Municipal n. 2.897, de 20 de outubro de 2014, é 

competência geral da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa a proteção de bens, serviços, 

logradouros públicos municipais e instalações do Município.  

Já o art. 3º da mesma lei estabelece que são competências específicas da Guarda 

Civil Municipal, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais, entre outras: I 

- zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município; II - prevenir e inibir, pela 

presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos 

infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, e III - atuar, 

preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da 

população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. 

Ante ao exposto, com fulcro na legislação municipal supracitada 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 membros da Guarda Municipal para proteger os 

estabelecimentos de ensino municipais. 

 

Nova Odessa, 21 de maio de 2015. 

 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 410/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 
a construção de rampas de acesso nos pontos de ônibus 
próximos do Hospital Municipal e dos demais prédios 
públicos, pelas razões que especifica.  
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O vereador subscritor foi procurado por pessoas com deficiência física 

(cadeirantes), que relataram a necessidade de construção de rampas de acesso nos pontos 
de ônibus próximos do Hospital Municipal e demais prédios públicos. 

Conversando com alguns cadeirantes, eles relataram que para chegar ao ponto de 
ônibus têm grandes dificuldades por falta da rampa de acesso e precisam pedir ajuda a 
outras pessoas que por ali passam. Quando não há ninguém por perto, eles encostam a 
roda da cadeira na guia e a puxam para trás para subir na calçada, sendo que, as vezes, 
eles não conseguem segurar e a cadeira vai com tudo para trás. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 
postulando informações sobre a possibilidade de construção de rampas de acesso nos 
pontos de ônibus nos locais acima mencionados. 

Nova Odessa, 13 de maio de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
 

*************************************************************************************** 
 
REQUERIMENTO N. 411/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 
a construção de duas bocas de lobo na Rua Tamboril, 
próximo dos números 816 e 755, no Jardim Capuava.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O vereador subscritor foi procurado por moradores da Rua Tamboril, que 
questionaram e informaram a necessidade de construção de duas bocas de lobo na referida 
via, na altura dos números 816 e 755, para evitar alagamento.  

Relataram os munícipes que nesta rua, na época de chuva, a água chega a entrar 
nas casas devido à falta de bocas de lobo. 

Neste contexto, as bocas de lobo também irão ajudar os moradores do bairro Altos 
do Klavin, pois vão evitar o alagamento em várias ruas do referido bairro, principalmente na 
parte mais baixa. 

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando informações sobre a construção de duas bocas de lobo no local acima 
especificado. 

 
Nova Odessa, 13 de maio de 2015. 

 
 

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 412/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Poder Executivo, acerca 
das obras do Corredor Metropolitano, especificamente no 
que diz respeito à acessibilidade nos terminais de 
embarque e desembarque. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 
 
 

Em 11 de dezembro de 2014, o vereador subscritor apresentou o requerimento n. 
1038/2014, que solicitava informações do Poder Executivo, acerca das obras do Corredor 
Metropolitano, especificamente no que diz respeito à acessibilidade nos terminais de 
embarque e desembarque.  

Em resposta à referida propositura o chefe executivo informou que a acessibilidade 
será executada em todas as paradas e estações de transferência.   

Em face do exposto, tendo em vista a relevância do assunto, REQUEIRO, aos 
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 
encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, a fim de que nos informe, por meio do 
departamento competente, se o município está fiscalizando a execução da obra e, se sim, 
se alguma notificação no sentido acima já foi encaminhada ao representante da empresa 
responsável pelos serviços. 

 A empresa já foi notificada? 
 Na afirmativa, enviar cópia da notificação. 

 O município está fiscalizando a obra? 
 Qual o resultado? 
 Outras informações relevantes sobre o assunto. 
 
Nova Odessa, 13 de maio de 2015. 

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 413/2015 

 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a implantação de uma praça com Academia da Melhor 

Idade na Rua Ângelo Príncipe Padela, esquina com a 

Avenida Brasil, no Parque Fabrício. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O vereador subscritor foi procurado por munícipes do Parque Fabrício que 

relataram a necessidade de uma praça com Academia da Melhor Idade na Rua Ângelo 

Príncipe Padela, esquina coma a Avenida Brasil, para dar mais lazer e qualidade de vida 

para os moradores da região. 

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 

postulando informações sobre a existência de projeto voltado a implantação da benfeitoria 

acima mencionada no referido bairro. 

Nova Odessa, 11 de maio de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

Fotos tiradas dia 07/05/2015 
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REQUERIMENTO N. 414/2015  
 

 

Assunto: Solicita informações do Poder Executivo sobre a 

possibilidade de realização de gestões junto à CDHU 

(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) 

para que sejam implantados de aquecedores solares nos 

próximos projetos de moradias de interesse social a 

serem executados no Município. 

 

Senhor Presidente: 

Senhores Vereadores: 

  

 

O Brasil tem um enorme potencial de aproveitamento da energia solar: 

praticamente toda sua área recebe mais de 2200 horas de insolação, com um potencial 

equivalente a 15 trilhões de MWh, correspondentes a 50 mil vezes o consumo nacional de 

eletricidade. Mesmo assim, uma importante, prática e econômica aplicação da energia 

solar, o aquecimento de água, é pouco aproveitado, já que a infraestrutura para 

aquecimento de água na maioria das residências brasileiras é baseada nos chuveiros 

elétricos, equipamento de baixo custo inicial, mas de grande consumo de energia ao longo 

de sua vida útil, e que gera importantes demandas de capital para o setor elétrico e altos 

custos ambientais e sociais. Os chuveiros elétricos consomem 8% de toda a eletricidade 

produzida no país e são responsáveis por 18% do pico de demanda do sistema. 

Os sistemas de aquecimento solar são uma alternativa excelente aos chuveiros 

para prover a água quente desejada nas habitações, no comércio e nos serviços, e têm 

muito a contribuir para a mitigação dos impactos socioambientais do setor elétrico. 

Os aquecedores solares de água apresentam amplas vantagens ambientais, 

econômicas e sociais. Por substituir hidroeletricidade e combustíveis fósseis, cada 

instalação de aquecedor solar reduz de uma vez e para sempre o dano ambiental associado 

às fontes de energia convencionais: não produz emissões de gases tóxicos que contribuem 

para a poluição urbana, não afeta o clima global por não emitir gases estufa a atmosfera e 

não deixa lixo radiativo como uma herança perigosa para as gerações futuras.  

Os aquecedores solares apresentam também vantagens sociais como a redução da 

conta de energia elétrica e a geração de um grande número de empregos por unidade de 

energia transformada. 

Ante ao exposto visando reduzir as despesas com energia elétrica e contribuir com 

a sustentabilidade ambiental, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo solicitando 

informações sobre a possibilidade de realização de gestões junto à CDHU (Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano) para que sejam implantados de aquecedores 

solares nos próximos projetos de moradias de interesse social a serem executados no 

Município. 

Nova Odessa, 25 de maio de 2015. 

 
 
 
  

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 415/2015  

 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e da 

CODEN (Companhia de Desenvolvimento de Nova 

Odessa) sobre os andamentos dos estudos voltados à 

implantação de um poço artesiano comunitário/público 

em Nova Odessa.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

Através do Requerimento n. 631/2014 foram solicitadas informações do Prefeito 

Municipal sobre a possibilidade de implantação de um poço artesiano comunitário/público 

em Nova Odessa. Na ocasião, o subscritor afirmou que a medida pleiteada é adotada por 

diversas cidades. Para exemplificar a questão, citou a vizinha Americana que disponibiliza a 

sua população dezenove (19) poços artesianos, mantidos pelo DAE (Departamento de Água 

e Esgoto) daquela cidade.   

Em resposta, o Chefe do Executivo informou que a CODEN (Companhia de 

Desenvolvimento de Nova Odessa) havia deflagrado estudos recentes a fim de levantar 

dados e informações geológicas da cidade, visando a análise da viabilidade de implantação 

de poços artesianos a serem utilizados no abastecimento municipal. Esclareceu, ainda, que 

o estudo consideraria o volume de água a ser retirado, custo da execução, de operação, da 

manutenção, dentre outros (Ofício CAM n. 543/2014). 

Ante ao exposto, tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de novas 

informações sobre o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental e após 

ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal e à CODEN (Companhia de 

Desenvolvimento de Nova Odessa) postulando informações sobre o andamento dos estudos 

mencionados através do Ofício CAM n.543/2014.  

 

Nova Odessa, 26 de maio de 2015. 

 
 

 

AVELINO XAVIER ALVES 



 

42 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

REQUERIMENTO N. 416/2015  

 

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a revitalização e a manutenção da Praça Vera Luzia 

Samartin Lorenzi, no Jardim Marajoara. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Há tempos o vereador subscritor pleiteia junto ao Executivo Municipal a 

adoção de medidas voltadas à revitalização e manutenção da Praça Vera Luzia Samartin 

Lorenzi, no Jardim Marajoara. Nesse sentido, foram apresentadas as seguintes proposições: 

- Requerimento n. 652/2013 que solicita informações do Prefeito Municipal, 

sobre melhorias na iluminação de todas as academias abertas, inclusive na Praça Vera 

Luzia Samartin Lorenzi, no Jardim Marajoara.  

- Requerimento n. 634/2014 que solicita informações do Poder Executivo 

sobre a implantação de câmeras de videomonitoramento na praça Vera Luzia S. Lorenzi, no 

Jardim Marajoara, pelas razões que especifica. 

- Requerimento n. 1000/2014 que solicita informações do Prefeito Municipal 

sobre melhorias na iluminação de todas as academias abertas, inclusive na Praça Vera 

Luzia Samartin Lorenzi, no Jardim Marajoara. 

Recentemente, recebi o abaixo-assinado anexo, subscrito pelos moradores do 

Jardim Marajoara e do Jardim Novos Horizontes, através do qual postulam a revitalização da 

iluminação, o plantio de grama e a revitalização do parque infantil com a implantação de 

iluminação na Academia da Melhor Idade na referida praça. 

Eles alegam que o espaço público necessita dessas melhorias para poder ser 

utilizado adequadamente pelos moradores.     

Em face do exposto, 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 data 

prevista para a revitalização e a manutenção da Praça Vera Luzia Samartin Lorenzi, no 

Jardim Marajoara, conforme solicitado pela população. 

 

Nova Odessa, 18 de maio de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 417/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

parceria com o Governo do estado para disponibilizar 

policiais civis e militares para atuarem junto ao sistema 

de vídeomonitoramento em nosso município. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

A implantação do sistema de vídeomonitoramento em nossa cidade foi um grande 

avanço na área de segurança pública, pois vários delitos praticados foram flagrados pelas 

câmeras instaladas na cidade. 

O trabalho integrado das polícias aliado a políticas de educação e tecnologia é um 

importante fator para redução do número de furto e roubos em qualquer município. 

A minha sugestão é que o governo do estado disponibilize homens da corporação 

civil e militar para atuarem junto ao vídeomonitoramento e assim ter mais elementos para 

realizar as diligências e elucidação dos fatos. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal 

solicitando informações sobre a sugestão acima mencionada. 

Nova Odessa, 27 de maio de 2015. 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

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

 

REQUERIMENTO N. 418/2015 
 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a possibilidade de recapeamento da malha asfáltica da 

Rua João Bassora, no trecho que comprrende a Avenida 

Ampélio Gazzeta até a Rodovia Rodolfo Kivitz. 

 

 

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 recapeamento da 

malha asfáltica da Rua João Bassora, no trecho citado acima. 

O asfalto está rachado e com muitos burracos oferecendo grande riscos e podendo 

causar danos materiais aos condutores. 

Nova Odessa, 27 de maio de 2015. 

 

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N° 419/2015 
 

Assunto: Solicita informações ao Poder Executivo, acerca 
da existência de estudos no sentido de leiloar os lotes de 
terrenos situados às margens do Ribeirão Quilombo. 

 
Senhores Vereadores: 
 

Às margens do Ribeirão Quilombo, mais especificamente nos bairros Jardim Flórida, 
Vila Azenha e Fadel, é expressivo o número de empresas que vêm se instalando, mediante 
a concessão de direito de uso do solo por parte do município. 

Todavia, em razão das obras que vem sendo realizadas por essas empresas, 
imagina-se que o adequado seria a realização de um leilão das respectivas áreas, a fim de 
que as empresas interessadas pudessem adquiri-las os imóveis definitivamente. 

Em face do exposto, tendo em vista a relevância do assunto, REQUEREMOS, aos 
nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 
encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, a fim de que responda, por meio 
do setor competente, os seguintes questionamentos: 

1) Existem quantos lotes, às margens do Ribeirão Quilombo, nos bairros acima 
mencionados? 

2) Dos lotes existentes, quantos já foram “cedidos” para empresas? Enviar cópia 
da documentação referente aos respectivos processos. 

3) Existem estudos acerca da realização de eventual leilão das respectivas áreas? 
 
Nova Odessa, 28 de maio de 2015. 

 
 
 

JOSÉ PEREIRA 
 

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

REQUERIMENTO N. 420/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a possibilidade de implantação de um hospital regional 
para animais na área situada nas proximidades da 
Rodovia Astrônomo Jean Nicolini.  

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Através do Requerimento n. 96/2015, de autoria do subscritor, foram solicitadas 
informações do Prefeito Municipal sobre a realização de gestões junto ao Instituto de 
Zootecnia objetivando a utilização da área situada nas proximidades da Rodovia Astrônomo 
Jean Nicolini pelo Setor de Zoonoses. 

Em resposta, o Chefe do Executivo informou que já havia manifestado interesse, 
aguardando apenas parecer da Secretaria de Agricultura. 

Ante ao exposto, tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de novas 
informações sobre o assunto REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido 
o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando as 
seguintes informações: 

a) A Secretaria de Agricultura já emitiu parecer sobre o assunto? 
b) Há possibilidade de implantar um hospital regional para animais no sobredito 

local?  
c) Outras informações consideradas relevantes. 
Nova Odessa, 28 de maio de 2015. 

 
AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 421/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 
a instalação de um semáforo de frente a UBS I, na 
Avenida Carlos Botelho   Centro.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O vereador subscrito foi procurado por munícipes que relataram com urgência a 

necessidade de instalação de um semáforo de frente a UBS I, na Avenida Carlos Botelho 
Centro. 

Segundo relatos de munícipes os motoristas não respeitam a lombada e faixa de 
pedestre existente no local. 

Devido ao alto fluxo de veículo nesta referida via se faz necessário o semáforo para 
garantir mais segurança os    munícipes que vão até a UBS e a população que utiliza este 
local constantemente. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido 
o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando se 
digne prestar informações sobre a instalação de um semáforo no referente local.  

Nova Odessa, 20 de maio de 2015. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

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

 

REQUERIMENTO N. 422/2015  
 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a manutenção da malha asfáltica no cruzamento das Rua 
Dosmari Custodio de Mello com a rua Higino Bassora, no 
Jardim Altos do Klavin. 

Senhor Presidente: 
Senhores Vereadores: 

 
O trecho acima mencionado encontra-se com uma depressão no asfalto, 

dificultando a vida dos condutores de veículos que passam por aquele local.  
É uma rua com grande trafego de veículos que precisa urgente de manutenção até 

mesmo com ricos de acidentes devido a infiltração de água no asfalto que esta afundando.  
Em face do exposto, considerando a relevância da matéria, REQUEIRO, aos nobres 

pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de 
ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne informações sobre a recuperação da malha 
asfáltica. 

Nova Odessa, 29 de maio de 2015. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
FOTOS TIRADAS DIA 26/05/2015 

   



 

46 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

REQUERIMENTO. 423/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e da 

CPFL sobre a substituição de um poste que está podre na 

Rua Alexandre David, próximo do n. 28, no Residencial 

Klavin.  

 

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 e à CPFL, postulando informações sobre a troca imediata de um poste 

que está podre, com grande risco de cair em cima de casas e veículos, na Rua Alexandre 

David, próximo do n. 28, no Residencial Klavin, conforme ilustraram as fotografias anexas à 

presente proposição. 

Nova Odessa, 1de junho de 2015. 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

 

Fotos tiradas dia 30/05/2015 
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REQUERIMENTO N. 424/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre  

a  possibilidade da manutenção da malha asfáltica  na  

Rua Alexadre David e a manutenção na canaleta no 

cruzamento da Rua Olívio Bellinatte com rua João 

Rodrigues Magalhâes , no Parque Residencial Klavin. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Em atendimento à solicitação dos moradores do Parque Residencila Kalvin, 

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 da manutenção da malha asafáltica  na rua Alexandre David, devido  o local 

está com muito buraco a quebra de veiculos é constante e nas proximo das galarias pluvias 

o asfálto está  afundano. 

Neste contesto  a manutençãono no cruzamento    se faz necessaria devido o local 

ficar com água empoçada constantemente , com risco de virar um criadouro do mosquito 

da dengue. 

Nova Odessa, 29 de maio de 2015. 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

 

Fotos tiradas dia 30/05/2015 
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REQUERIMENTO N. 425/2015 
  

 

Assunto: Convoca os servidores responsáveis pelo 

Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal e convida o 

empresário André Gazzetta e o Major da Polícia Militar, Sr. 

Wilson Lago Filho, para debater questões relacionadas à 

implantação de uma unidade do Corpo de Bombeiros no 

município. 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores: 

 

Rotineiramente, a imprensa local noticia casos de incêndio no Município. Em 23 de 

janeiro do ano corrente, o Jornal de Nova Odessa, em matéria intitulada “Incêndio destrói 

armazém em Nova Odessa” retratou que estoque de uma empresa de tecelagem havia sido 

consumido pelo fogo. Na ocasião, bombeiros de Americana e Piracicaba, além da Defesa 

Civil de Nova Odessa passaram a noite contendo as chamas da empresa de tecelagem, 

situada na Avenida Ampelio Gazzetta.  

O episódio acima mencionado, bem como o aumento do número de indústrias e de 

residências demonstram, de forma clara, que a instalação de uma Unidade no Corpo de 

Bombeiros no Município se faz imperativa.  

Além de atender urgências e realizar salvamentos, a implantação desta unidade 

resultará, também, em outros benefícios, tais como: queda nos custos de seguros 

residenciais e empresariais, facilitação na aprovação de obras que necessitam do laudo dos 

bombeiros, entre outros. 

A medida já foi tratada junto ao Executivo novaodessense através dos 

requerimentos n. 121/2013 e n. 604/2014, ambos de autoria do vereador subscritor. 

Em atendimento à segunda proposição, o Chefe do Executivo informou que a 

Administração possui estudo nesse sentido. A manifestação está datada de 22 de outubro 

de 2014 (Ofício CAM n. 563/2014). 

Posteriormente o assunto foi tratado através do Requerimento n. 328/2015, de 

autoria do nobre vereador Antonio Alves Teixeira, que solicita informações complementares 

do Prefeito Municipal sobre a celebração de convênio com o Governo do Estado, voltado à 

implantação de uma unidade do Corpo de Bombeiros no município. A proposição sofreu 

diversos pedidos de vistas, não tendo sido aprovada/reprovada até a presente data. 

Em face do exposto, considerando-se a relevância de que se reveste a matéria, 

REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, convocando os servidores responsáveis 

pelo Departamento Jurídico da Prefeitura, para prestar informações sobre o assunto, no 

próximo dia 6 de julho, às 18 horas, nesta Casa de Leis. 

REQUEIRO, por último, seja encaminhado ofício ao empresário André Gazzetta e ao 

Major da Polícia Militar, Sr. Wilson Lago Filho, convidando-os a participar do debate em 

questão. 

Nova Odessa, 1º de junho de 2015. 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 426/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a aquisição de uma bíblia em braile para a Biblioteca 
Municipal. 

   
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Em 02/09/2013 tive um requerimento aprovado por esta casa de leis onde eu 

solicitei a adoção de uma bíblia em braile para as pessoas com deficiência visual que 
frequentam a Biblioteca Municipal. 

Em resposta ao requerimento fui informado que a Administração Municipal havia 
enviado um formulário de requerimento à Sociedade Bíblica do Brasil, desta forma desejo 
saber se a solicitação foi atendida e se a bíblia já foi entregue a biblioteca.  

Segundo dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
2010, existem 6,05 milhões de pessoas com baixa visão ou visão subnormal no Brasil, das 
quais, 528.624 têm deficiência visual total. O projeto Bíblia em Braile começou a ser 
desenvolvido pela SBB em 1954. Desde essa época, porções das Escrituras nesses moldes 
eram importadas de outros países que tinham a tecnologia apropriada para a reprodução. 

A versão completa da Bíblia em braile é formada por 38 volumes. Muitos desses 
exemplares se encontram disponíveis em bibliotecas públicas e organizações de todo o 
País. (Portal arca universal). 

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando se digne prestar informações sobre a adoção da bíblia em braile. 

Nova Odessa, 01 de Junho de 2015. 
 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
 

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

 
REQUERIMENTO N. 427/2015  
 

 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a possibilidade de rebaixamento da lombada situada na 
Avenida Dr. Ernesto Sprogis, em frente ao n. 806.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Através do Requerimento n. 329/2015 foram solicitadas informações do Prefeito 
Municipal sobre a possibilidade de retirada da lombada situada na Avenida Dr. Ernesto 
Sprogis, em frente ao n. 806. 

Todavia, durante a discussão da referida proposição (na sessão ordinária realizada 
no último dia 08 de junho) a base aliada ao Prefeito Municipal sugeriu a alteração da 
mesma, substituindo-se a retirada da lombada pelo seu rebaixamento. 

No entender dos nobres edis, o simples rebaixamento da lombada seria suficiente 
para solucionar o problema afeto ao escoamento de água no local em questão. 

Ante ao exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o 
Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando 
informações sobre a possibilidade de rebaixamento da lombada situada na Avenida Dr. 
Ernesto Sprogis, em frente ao n. 806. 

Nova Odessa, 8 de junho de 2015. 
 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
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REQUERIMENTO N. 428/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a aplicabilidade da Lei n. 2.086/2005, que estabelece 
normas para a obtenção do Alvará de Licença de 
Localização e Funcionamento para ambulantes 
autônomos, em participação de feiras, festas e similares 
no território do Município. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em 22 de setembro de 2005 entrou em vigor a Lei n. 2.086/2005, que estabelece 
normas para a obtenção do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, para 
ambulantes autônomos, em participação de feiras, festas e similares no território do 
Município. 

Nos termos do art. 3º da referida lei não será fornecido Alvará de Funcionamento 
para ambulantes autônomos localizados fora do Município de Nova Odessa.  

Todavia, recebemos denúncia no sentido de que ambulantes autônomos de outros 
municípios estariam participando dos festejos realizados em comemoração aos 110 anos de 
Nova Odessa. 

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

a) A Prefeitura Municipal aplicou a Lei n. 2.086/2005 em relação aos ambulantes 
que participaram dos festejos realizados em comemoração aos 110 anos de Nova Odessa? 

b) Referida lei foi regulamentada através de Decreto? Na afirmativa, encaminhar 
cópia do documento respectivo. 

c) Outras informações consideradas relevantes. 
Nova Odessa, 02 de junho de 2015. 

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

******************************************************************************************* 
 
REQUERIMENTO N. 429/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a possibilidade de fixar preços máximos nos produtos 
comercializados pelos ambulantes autônomos nas feiras, 
festas e similares realizadas no território do Município. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Recentemente foi realizado um grande evento para comemorar os 110 anos do 

Município de Nova Odessa. Ao todo, 61.000 pessoas passaram pelo recinto nos quatro dias 
de evento.  

Abrilhantaram o evento os seguintes artistas: Carreiro & Capataz; Dany & Diego, 
Kelly Key, Paulo Ricardo e Maria Cecília & Rodolfo. 

A festa contou com estrutura diferenciada: dois palcos, área cercada e praça de 
alimentação. A entrada no recinto também foi controlada por catracas e seguranças 
garantiram comodidade e conforto aos cidadãos.  

Em que pese o imenso sucesso do evento, fomos procurados por munícipes que 
relataram descontentamento com os preços cobrados pelos ambulantes (pastel: R$ 9,00; 
garrafa d´água: R$ 5,00; e cerveja: R$ 6,00). 

A abusividade nos preços cobrados pelos ambulantes inviabiliza a participação 
popular e causa constrangimento às famílias menos favorecidas economicamente, que não 
podem desfrutar de tudo o que a festa oferece. 

Ante ao 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, solicitando as seguintes informações: 

d) A Prefeitura Municipal tem conhecimento antecipado acerca dos preços que 
serão cobrados pelos produtos comercializados nas feiras, festas realizadas no território do 
Município? 

e) Há possibilidade de fixar preços máximos a serem cobrados pelos produtos? 
f) Outras informações consideradas relevantes. 
Nova Odessa, 08 de junho de 2015. 

CARLA FURINI DE LUCENA 
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REQUERIMENTO N. 430/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a adaptação de banheiros públicos para as pessoas 
ostomizadas. 

   
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
A ostomia é uma cirurgia no abdômen que permite criar uma comunicação entre 

um órgão interno e o exterior do corpo para eliminação de dejetos do organismo. Dessa 
forma, o ostomizado utiliza uma bolsa coletora para recolher o conteúdo a ser eliminado e, 
muitas vezes, desiste de sair de casa por não saber se poderão fazer a limpeza desta bolsa 
em banheiros públicos. Texto original em http://www.ostomizadosecia.com/2014/09/senado-aprova-

obrigatoriedade-de.html#ixzz3cUPeMppG  publicado no blog Ostomizados e Cia.  
Foi sancionada pela presidente da república a lei 13.031/2014 que dispõe sobre a 

caracterização de símbolo que permite a identificação de local ou serviço habilitado ao uso 
por pessoas com ostomia, denominado Símbolo Nacional de Pessoa Ostomizada. Em seu 
artigo primeiro a lei diz: É obrigatória a colocação, de forma visível, do Símbolo Nacional de 
Pessoa Ostomizada em todos os locais que possibilitem acesso, circulação e utilização por 
pessoas ostomizadas e em todos os serviços que forem postos à sua disposição ou que 
possibilitem o seu uso, principalmente no acesso aos banheiros públicos e privados. 

Diante desta situação e considerando que as pessoas ostomizadas são 
enquadradas como pessoas com deficiência temos que estar atentas a questão da 
acessibidade para este grupo. A construção de banheiros públicos é uma das etapas para 
garantir ao paciente a liberdade para transitar na cidade e ter uma vida rotineira normal, 
tais como: ir ao banco, a um restaurante, ao supermercado. 

É um projeto que não exige nenhum aparato especial para sua construção e não 
exige nenhum tipo de material diferente do que comumente utilizamos em construção civil. 
Algumas cidades tais como: Osasco, Volta redonda, Vitória –ES, Itaboraí, Friburgo, já 
fizeram esta implementação. Basicamente são utilizados os seguintes materiais: 

-1 Bacia sanitária infantil branca (a bacia pode ser para adulto);                           
 -1 Tampa de vaso infantil branca; 
-1 Pedra de mármore branco medindo 47 cm x 80 cm, recortada; 
-1 Válvula de descarga; 
-1 Ducha higiênica. 
Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando se digne prestar informações sobre a adaptação de banheiros públicos para 
pessoas ostomizadas. 

Nova Odessa, 08 de junho de 2015. 
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

 
MODELO DE BANHEIRO ADAPTADO  -  SÍMBOLO NACIONAL DA PESSOA OSTOMIZADA 

    

http://www.ostomizadosecia.com/2014/09/senado-aprova-obrigatoriedade-de.html#ixzz3cUPeMppG
http://www.ostomizadosecia.com/2014/09/senado-aprova-obrigatoriedade-de.html#ixzz3cUPeMppG
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REQUERIMENTO N. 431/2015  
 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a existência de estudo voltado ao recapeamento total das 

ruas Florianópolis, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, 

Porto Alegre, Goiânia, São Luiz, Salvador, Recife, Curitiba, 

Cuiabá, Vitória, Natal, Aracajú, Manaus, Belo Horizonte, 

Maceió e a Avenida Guadalajara, no jardim São Jorge.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em atendimento à solicitação de moradores do Jardim São Jorge, considerando o 

tráfego intenso de veículos nas ruas Florianópolis, São Paulo, Brasília, Rio de janeiro, Porto 

Alegre, Goiânia, São Luiz, Salvador, Recife, Curitiba, Cuiabá, Vitória, Natal, Aracajú, Manaus, 

Belo Horizonte, Maceió e a Avenida Guadalajara, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma 

regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito 

Municipal, postulando informações sobre a existência de estudo voltado ao recapeamento 

total, das referidas ruas citadas acima do Jardim São Jorge, desta Cidade.  

Nova Odessa, 09 de maio de 2015. 

 

 AVELINO XAVIER ALVES 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 432/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 

implantação de placas com a denominação das vias no 

Jardim 23 de maio, pelas razões que especifica. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em atendimento à solicitação dos moradores do Jardim 23 de maio, REQUEIRO, aos 

nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando se digne manifestar sobre a 

implantação de placas com a denominação das vias no referido bairro. 

A medida em questão é necessária à distribuição domiciliar de correspondências 

nessa localidade. Trata-se de exigência contida na Portaria 311/98, do Ministério das 

Comunicações, cujo cumprimento condiciona a realização de estudos técnicos por parte dos 

órgãos competentes sobre a viabilidade da implantação desse serviço. 

Ademais, a identificação das vias públicas auxilia na localização dos endereços por 

parte de outros profissionais e pela população no geral.  

 

Nova Odessa, 09 de maio de 2015. 

 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 433/2015 
 

Assunto: Solicita informações sobre a limpeza da área 

pertencente ao Instituto de Zootecnia, que se encontra 

com mato alto. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O vereador subscritor foi procurado por munícipes residentes nos bairros vizinhos 

ao Instituto de Zootecnia que relataram a urgência na limpeza daquela área que se 

encontra com mato alto em toda a sua extensão, sendo que essa vegetação tem 

ocasionado o aparecimento de insetos como: escorpiões, baratas, lagartos, ratos e cobras 

nos imóveis vizinhos. 

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 e 

ao Instituto de Zootecnia, postulando informações sobre a limpeza do local. 

Nova Odessa, 13 de abril de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 434/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a possibilidade de elaboração dos cartões do SUS nas 

Unidades Básicas de Saúde – UBS’s. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

O vereador subscritor foi procurado por munícipes que solicitaram que os cartões 

passassem a ser elaborados nas UBS’s, pois seria mais fácil para a população e desafogaria 

a Ouvidoria do Hospital.  

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 o assunto. 

 

Nova Odessa, 13 de abril de 2015. 

 

 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 435/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 

a manutenção no ponto de água situado na praça Dr. 

Cezar Souza Ladeia, no Jardim Santa Rita II.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

O vereador subscritor foi procurado por moradores que reclamaram sobre a 

necessidade de manutenção no ponto de água situado na praça Dr. Cezar Souza Ladeia, no 

Jardim Santa Rita II. 

Devido à falta de um encanamento, ou uma pia para conter a água para que a 

mesma não caia no chão, o local fica cheio de barro, sendo que as crianças utilizam esta 

torneira para tomar banho.  

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 manutenção no ponto de água da praça em questão. 

Nova Odessa, 13 de maio de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

 

Fotos tirada dia 8/05/2015 
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REQUERIMENTO N. 436/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a possibilidade de envio de projeto de lei que autoriza o 
Poder Executivo a instituir o Programa “Um Peso a 
Menos” voltado à assistência médica, psíquica e social de 
qualquer faixa etária aos considerados tecnicamente 
como obesos mórbidos no Município. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Obesidade é a doença provocada pelo acúmulo demasiado de gordura no corpo. A 

partir do momento em que a obesidade torna-se capaz de acentuar o risco de doenças 
relacionadas ao excesso de peso, ela passa a ser chamada de obesidade mórbida. 

Um dos parâmetros utilizados para avaliar ou determinar o nível de obesidade é 
o Índice de Massa Corporal (IMC). Esse índice é obtido dividindo-se o peso pelo quadrado da 
altura do indivíduo. De acordo com o valor do IMC, tem-se a seguinte classificação: 

- Menor que 18,5 -> abaixo do peso 
- Entre 18,5 e 24,5 -> peso normal 
- Entre 20,0 e 29,9 -> sobrepeso 
- Entre 30,0 e 34,9 -> Obesidade Grau I ou leve 
- Entre 35,0 e 39,9 -> Obesidade Grau II ou moderada 
- Acima de 40,0 -> Obesidade mórbida 
A obesidade mórbida é uma doença grave, relacionada a vários fatores, tais como: 

predisposição genética, desordens glandulares ou gastrintestinais, alterações nervosas e 
psicológicas, excessos alimentares e falta de exercícios físicos.  

Essa doença pode ser a mola propulsora para o desenvolvimento de várias outras 
doenças e distúrbios de alto risco à saúde, como, por exemplo, complicações 
cardíacas, hipertensão arterial, problemas nas articulações (principalmente joelhos e coluna 
lombar, devido à sobrecarga de peso), apneia do sono, infertilidade em mulheres, 
impotência em homens, trombose venosa e depressão. Tais doenças favorecem a 
diminuição da expectativa de vida e a maioria delas não tem cura. 

Além de lidar com as complicações de saúde, os obesos mórbidos estão 
rotineiramente sujeitos a outros problemas, como discriminação, dificuldade para encontrar 
roupas com tamanho apropriado, dificuldades para realizar atividades básicas (sentar numa 
cadeira, passar em roletas de ônibus, amarrar os cadarços dos sapatos, fazer a própria 
higiene pessoal, manter relações afetivas e sexuais, trabalhar, entre outras). Tais pessoas 
têm sensação de fadiga constante, pouca resistência física, fôlego curto e limitações de 
movimento. 

Nesse sentido, tomamos conhecimento de que em 2014 foi apresentado, na 
Câmara Municipal de Boituva, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Programa “Um Peso a Menos” voltado à assistência médica, psíquica e social de qualquer 
faixa etária aos considerados tecnicamente como obesos mórbidos no Município. 

O objetivo do projeto é realizar cadastro e assistir os obesos mórbidos residentes 
no Município de diversas formas, inclusive oferecendo total acompanhamento pré e pós-
cirúrgico, quando for o caso. 

Embora a proposição seja louvável, no tocante ao mérito, o processo legislativo 
deve ser deflagrado por iniciativa do Chefe do Executivo, sob pena de violação do princípio 
da separação entre os poderes.  

Ante ao exposto, considerando-se o elevado interesse público de que se reveste a 
matéria, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando se digne 
manifestar sobre a possibilidade de envio de projeto de lei autorizando o Poder Executivo a 
instituir o Programa “Um Peso a Menos” voltado à assistência médica, psíquica e social de 
qualquer faixa etária aos considerados tecnicamente como obesos mórbidos no Município, 
nos moldes da minuta anexa. 

Nova Odessa, 12 de maio de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

http://www.infoescola.com/doencas/obesidade/
http://www.infoescola.com/doencas/obesidade-morbida/
http://www.infoescola.com/nutricao/indice-de-massa-corporal-imc/
http://www.infoescola.com/doencas/obesidade-morbida/
http://www.infoescola.com/doencas/obesidade-morbida/
http://www.infoescola.com/doencas/hipertensao-arterial-pressao-alta/
http://www.infoescola.com/doencas/trombose/
http://www.infoescola.com/psicologia/depressao/
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REQUERIMENTO N. 437/2015  
 

 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a finalização dos estudos voltados a implantação de 
“Doulas “no Hospital Municipal.  

   
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Em 11/08/2014 tive um requerimento aprovado onde eu solicitava informações 

sobre a presença de doulas na maternidade do Hospital Municipal Acílio Carreon Garcia. Em 
03/09/2014 em resposta ao requerimento fui informado que no momento não existia o 
projeto na maternidade, mas que nada impedia a realização de estudos voltados a 
implantação da minha sugestão. Desta forma desejo saber se já foi iniciado algum estudo 
sobre o assunto. A minha sugestão é que a presença da doula seja permitida quando a 
gestante optar por isso. 

A palavra "doula" vem do grego "mulher que serve". Nos dias de hoje, aplica-se às 
mulheres que dão suporte físico e emocional a outras mulheres antes, durante e após o 
parto. 

Antigamente a parturiente era acompanhada durante todo o parto por mulheres 
mais experientes, suas mães, as irmãs mais velhas, vizinhas, geralmente mulheres que já 
tinham filhos e já haviam passado por aquilo. Depois do parto, durante as primeiras 
semanas de vida do bebê, estavam sempre na casa da mulher parida, cuidando dos 
afazeres domésticos, cozinhando, ajudando a cuidar das outras crianças. 

Conforme o parto foi passando para a esfera médica e nossas famílias foram 
ficando cada vez menores, fomos perdendo o contato com as mulheres mais experientes. 
Dentro de hospitais e maternidades, a assistência passou para as mãos de uma equipe 
especializada: o médico obstetra, a enfermeira obstétrica, a auxiliar de enfermagem, o 
pediatra. Cada um com sua função bastante definida no cenário do parto. 

O médico está ocupado com os aspectos técnicos do parto. As enfermeiras 
obstetras passam de leito em leito, se ocupando hora de uma, hora de outra mulher. As 
auxiliares de enfermeira cuidam para que nada falte ao médico e à enfermeira obstetra. O 
pediatra cuida do bebê. Apesar de toda a especialização, ficou uma lacuna: quem cuida 
especificamente do bem-estar físico e emocional daquela mãe que está dando à luz? Essa 
lacuna pode e deve ser preenchida pela doula ou acompanhante do parto. 

A doula não executa qualquer procedimento médico, não faz exames, não cuida da 
saúde do recém-nascido. Ela não substitui qualquer dos profissionais tradicionalmente 
envolvidos na assistência ao parto. Também não é sua função discutir procedimentos com a 
equipe ou questionar decisões. (www.doulasdobrasil.com.br). 

Em 31/01/2013 o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) incluiu a categoria 
“Doula” na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), código 3221-35. 

Diante do exposto acima desejo saber se o hospital tem um cadastro de Doulas ou 
se a gestante que desejar pode contratar um doula para a hora do parto. Algumas 
maternidades oferece o trabalho das doulas e outros permitem que a gestante contrate 
uma doula desde que estas profissionais sejam devidamente cadastradas na maternidade e 
que respeitem as normas de conduta hospitalares. 

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando se digne prestar informações sobre a existência do trabalho da Doula na 
maternidade do hospital do nosso município. 

 
Nova Odessa, 10 de Junho de 2015. 

 
 
 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
   

http://www.doulasdobrasil.com.br/
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REQUERIMENTO N. 438/2015 
 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 

aplicabilidade da Lei n. 919/1985, alterada pelas Leis n. 

1.532/1997 e n. 1.973/2004 – Mês Municipal da Limpeza. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em 1985, através da Lei n. 919, foi instituído o “Mês Municipal da Limpeza” 

com a finalidade de auxiliar a população no descarte correto de materiais como entulhos, 

restos de construção ou demolição, utensílios usados, móveis velhos, galhos de árvores, 

pneus, terra, etc.  

A lei prevê, também, que o trabalho de recolhimento de entulhos e outros 

objetos será precedido de ampla campanha de esclarecimento, através dos meios de 

comunicação da cidade, podendo a coleta ser realizada com a colaboração de órgãos 

oficiais, instituições de classe e clubes de serviço e orientação da população. 

Conforme consulta realizada ao site da Prefeitura Municipal, verificamos que 

o programa foi realizado até o ano 2008, posto que inexistem registros acerca da sua 

execução nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. 

Assim, em 2013 e 2014, foram apresentados três requerimentos sobre o 

assunto (Requerimento n. 189/2013 de autoria da vereadora Carla Furini de Lucena e 

requerimentos n. 676/2013 e n. 85/2014, ambos de autoria do vereador José Pereira). 

Em atendimento à última proposição apresentada, o Chefe do Executivo 

informou que a Administração Municipal realizaria estudos a fim de planejar a forma como 

ocorreria o recolhimento, bem como a destinação dos materiais recolhidos (Ofício CAM n. 

95/2014). 

Em face do exposto, tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de 

novas informações sobre o assunto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 

postulando informações sobre o “Mês Municipal da Limpeza”, especialmente no tocante aos 

seguintes aspectos que envolvem a questão: 

a) Existe a possibilidade da retomada e ampliação do programa em questão?  

b) Outras informações consideradas relevantes. 

 

Nova Odessa, 11 de junho de 2015. 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 



 

58 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

REQUERIMENTO N. 439/2015  
 

Assunto: Solicita informações complementares do Chefe 

do Executivo sobre a presença de animais no Residencial 

das Árvores. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Em setembro de 2014, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n. 

775/2014, que solicitava informações do Prefeito Municipal sobre a presença de animais no 

Residencial das Árvores. Na ocasião, foram apresentados os seguintes questionamentos 

sobre o assunto: 

 

a) Foi editada norma que disciplina a presença de animais nas unidades 

habitacionais em questão? 

b) Na afirmativa, favor enviar cópia do referido regulamento. 

c) Na negativa, a Administração pretende regulamentar a questão? 

d) Foi realizado estudo com as famílias cadastradas sobre a quantidade de animais 

que cada uma possui? 

e) Considerando que o canil da Associação dos Amigos dos Animais de Nova 

Odessa está superlotado, a Prefeitura pretende implantar um canil municipal para abrigar 

esses animais? 

f) Outras informações consideradas relevantes.  

 

Em atendimento à referida proposição, o Prefeito nos informou que nenhuma 

norma que disciplina a presença de animais nas referidas unidades habitacionais foi 

editada, uma vez que a questão será definida pelos moradores representantes do Conselho 

Gestor e Síndico, juntamente com a empresa contratada para a gestão do condomínio. 

Informou, ainda, que, após a emissão da lista final dos aprovados, seria realizado 

um estudo com as famílias cadastradas, buscando saber a quantidade de animais que cada 

um possui. 

Esclareceu, por último, que a atual Administração estuda a possibilidade da 

implantação de um novo canil, conforme sugerido (Ofício CAM n. 678/2014, datado de 20 

de outubro de 2014).  

Em face do exposto, tendo em vista o decurso de tempo e a ausência de novas 

informações sobre o assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 

postulando informações sobre o início do levantamento junto as famílias, no que tange a 

presença de animais, bem como sobre as providências que a Prefeitura irá tomar para 

evitar o abandono dos mesmos.  

Nova Odessa, 11 de junho de 2015. 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 440/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a possibilidade de alteração do local destinado às aulas 

do Projeto Guri (EMEFEI Prefeito Simão Welsh), pelas 

razões que especifica.  

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

O Projeto Guri oferece aulas gratuitas de instrumentos de cordas, sopros, 

percussão e canto coral, proporcionando aos alunos o contato com valores implícitos no 

ensino musical, dentre eles a concentração, a disciplina, o trabalho em grupo, o respeito às 

diferenças e a apuração de sensibilidade. 

O projeto é uma iniciativa do Governo do Estado, feito em pareceria com a 

Prefeitura e a concessionária CCR AutoBan. Atualmente, participam do projeto sessenta 

alunos, sendo que as aulas são ministradas as segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 

17h30, na EMEFEI Prefeito Simão Welsh. 

Em que pese o excelente trabalho desenvolvido através do referido projeto, o 

local utilizado para as aulas não tem se mostrado adequado para o desenvolvimento eficaz 

dos alunos. 

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 

ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 

solicitando informações sobre a existência de estudo voltado a destinação de local mais 

adequado às aulas acima mencionadas.  

Requeiro, por último, seja encaminhado ofício à coordenadora do Projeto Guri 

do polo de Nova Odessa, Sra. Taynã Polezer Leite, dando-lhe ciência desta proposição.  

 

Nova Odessa, 11 de junho de 2015. 

 

 

 

 

JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 33/2015 
 

Assunto: Congratulações com os “Anjos da Alegria”, em 

razão do trabalho realizado junto aos pacientes do 

Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon 

Garcia. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida à associação “Anjos da Alegria”, em face do 

trabalho realizado junto aos pacientes do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio 

Carreon Garcia. 

Trata-se de uma associação sem fins lucrativos, que conta com o apoio de 

voluntários para realizar sua missão: levar alegria, carinho e entretenimento às pessoas. 

Eles atendem entidades e instituições públicas, privadas e beneficentes, 

auxiliando-as em suas necessidades básicas e prioritárias, fortalecendo valores e princípios 

essenciais do ser humano como: amor, responsabilidade, organização, transparência, 

respeito, paz, cooperação e união.    

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange a esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício 

aos congratulados, dando-lhes ciência da proposição. 

Nova Odessa, 12 de fevereiro de 2015. 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

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

 
 

MOÇÃO N. 44/2015 
 

Assunto: Congratulações com o Sargento Samir Salles da 
Cunha, em razão do relevante trabalho prestado ao 
Município. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Sargento Samir Salles da Cunha, em 
razão do relevante trabalho prestado ao Município. 

O congratulado trabalhou neste Município, no 2º Pelotão do 48º BPMI – 1ª Cia., 
onde atuou de forma decisiva em inúmeras operações realizadas em prol da nossa 
população. 

Recentemente, por questões operacionais, ele foi transferido para outro município. 
Agradecemos a dedicação e o carinho ofertados à nossa cidade e desejamos ao 

congratulado sucesso em sua nova jornada. 
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 
ao homenageado, dando-lhe ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 9 de março de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 



 

61 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

MOÇÃO N. 62/2015 
Assunto: Congratulações com o deputado estadual 
Francisco Sardelli, pelas razões que especifica. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao deputado estadual Francisco Sardelli. 
O congratulado tem 25 anos de vida pública, dedicados em prestar serviço à 

comunidade. Em seus dois mandatos de deputado federal e dois de deputado estadual, 
sendo eleito em outubro de 2013 para o terceiro mandato consecutivo na Assembleia 
Legislativa, mostrou empenho em solucionar problemas, atender as reivindicações da 
comunidade e intermediar recursos para os municípios. 

A atuação do deputado Francisco Sardelli é focada em melhorar a qualidade de 
vida da população. Seus projetos e leis confirmam essa sua preocupação. Tem como uma 
de suas principais características ser um homem público presente e atuante, atento às 
necessidades das cidades paulistas, exercendo o mandato com coerência e seriedade. 

Na Assembleia Legislativa, já apresentou mais de noventa projetos e tem cerca de 
quarenta leis aprovadas. Por duas vezes atuou como líder da bancada do Partido Verde. 
Coordena as Frentes Parlamentares em Defesa das Guardas Municipais e em Defesa do 
Setor Têxtil e de Confecção. Tem participação ativa nas comissões permanentes e em CPIs 
(Comissões Parlamentares de Inquérito). 

O congratulado dedica-se integralmente ao mandato de deputado, nunca deixando 
de ter contato com a população que o elegeu, atendendo vereadores e prefeitos, 
encaminhando as demandas da comunidade. 

Pela sua experiência política e determinação conquistou um importante espaço na 
Assembleia Legislativa, assumindo a função de presidente do Parlamento Paulista, razão 
pela qual nos manifestamos em parabenizá-lo nesse importante momento de sua vida 
pública. 

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 
ao congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 25 de março de 2015. 
 

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

 
MOÇÃO N. 63/2015 
 

Assunto: Congratulações com a Igreja Batista Central, em 
face dos cursos comunitários oferecidos à população. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida à Igreja Batista Central, em face dos cursos 
comunitários oferecidos à população. 

Os cursos de patchcolagem, pintura em tela, chinelos bordados, desenho 
arquitetônico, tricô, biscuit e inglês são oferecidos a toda comunidade novaodessense pela 
importância de R$ 15,00 (quinze reais). 

Parabenizamos, também, os profissionais que, com carinho e dedicação, ministram 
os referidos cursos, como voluntários.  

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 à 
congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 25 de março de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 64/2015 
 

Assunto: Congratulações com os atletas novaodessenses 
abaixo especificados, pela classificação para a final do 
Campeonato Paulista de Karatê. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida aos atletas novaodessenses abaixo 
especificados, classificados para a final do Campeonato Paulista de Karatê. 

- Richelle Fernandes Pessoa – categoria 10/11 anos até 30 kg – medalha de ouro; 
- Mariana Franco – até 40 kg – medalha de ouro; 
- Hiago Cardoso – categoria 12/13 anos, mais de 50 kg – medalha de bronze; 
- Sthefany Schedenffeldt – categoria 12/13 anos até 40 kg – medalha de ouro; 
- Bruno Poleti – categoria 12/13 anos – medalha de ouro; 
- Bruno Souza – categoria 14/15 anos, menos de 50 kg – medalha de bronze; 
- Beatriz Ferrari Schedenffeldt – categoria 14/15 anos – medalha de prata; 
- Rafael Coleto – categoria sênior – 5º colocado; e, 
- Cleusa Arcanjo – categoria de 50 a 55 anos absoluto – 5ª colocada.  
A classificação foi obtida no último dia 7 de março, durante a terceira etapa da 

competição disputada no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, em São Paulo. Organizado 
pela Federação Paulista de Karatê, o evento contou com a participação de cerca de 500 
atletas competindo nas categorias Mirim, Infantil, Júnior, Sub-21, Sênior/Veteranos, Master, 
Cadete, Infantil A, Infantil B. 

A final, dividida em duas fases, será disputada nos dias 4 e 5 de abril (categoria Kids e 
Sênior) e 11 de abril (nas categorias Junior, Sub-21 e Veteranos). 

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 homenageados e ao técnico Taro Nisibara, dando-lhes ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 25 de março de 2015. 
 

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

MOÇÃO N. 71/2015 
 

Assunto: Apelo ao Prefeito Municipal e ao Corpo de 
Bombeiros de Campinas para que disponibilizem uma 
Unidade do Corpo de Bombeiros no Município. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO 
dirigida ao Prefeito Municipal e ao Corpo de Bombeiros de Campinas para que 
disponibilizem uma Unidade do Corpo de Bombeiros no âmbito no Município.  

Rotineiramente, a imprensa local noticia casos de incêndio no Município. 
Recentemente, um veículo foi totalmente consumido pelo fogo no estacionamento do 
Instituto de Zootecnia. 

O episódio acima mencionado, bem como o aumento do número de indústrias e de 
residências demonstram, de forma clara, que a instalação de uma Unidade no Corpo de 
Bombeiros no Município se faz imperativa.  

Além de atender urgências e realizar salvamentos, a implantação desta unidade 
resultará, também, em outros benefícios, tais como: queda nos custos de seguros 
residenciais e empresariais, facilitação na aprovação de obras que necessitam do laudo dos 
bombeiros, entre outros. 

A medida já foi tratada junto ao Executivo novaodessense através dos 
requerimentos n. 121/2013 e n. 604/2014, ambos de autoria do vereador subscritor. 

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 
ao Prefeito Municipal e ao Corpo de Bombeiros de Campinas, dando-lhes ciência da 
presente proposição. 

Nova Odessa, 6 de abril de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 83/2015 
 

Assunto: Aplausos à intérprete de Libras (Língua Brasileira 
de Sinais) Sandra Eli Queiros da Costa, pelo ótimo 
trabalho realizado junto a APADANO, no curso do CFC com 
deficientes auditivos. 

 
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 
Intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), Sandra Eli Queiros da Costa, por realizar 
um ótimo trabalho junto à entidade APADANO com os deficientes auditivos no Centro de 
Formação de Condutores da Auto Escola Objetiva.  

Hoje em dia se fala muito na inclusão social, mas são poucas pessoas que pensam 
e praticam algo para que ela possa realmente acontecer.  

Registre-se que a intérprete auxilia os alunos até a prova final.  
Entendemos que a postura profissional e o desprendimento da senhora Sandra 

merecem o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício à 
congratulada (Rua Cabo Oswaldo de Morais, nº 647, Nova Americana, Americana, CEP 
13465-030), dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 16 de abril de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
 

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

 
MOÇÃO N. 84/2015 
 

Assunto: Congratulações com o Dr. José Lourenço Jorge 
Alvarenga, Diretor Técnico Hospitalar. 

 
 
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. José Lourenço Jorge Alvarenga, Diretor Técnico Hospitalar. 

Desejamos ao ilustre profissional muito sucesso nessa empreitada e que o seu 

trabalho seja coroado com grande êxito.  

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, 23 de abril de 2015. 

 
JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 85/2015 
 

Assunto: Aplausos aos servidores que integram a Diretoria 

de Comunicação da Prefeitura Municipal.  

 

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 Diretora 

de Comunicação Solange Strozzi, ao assessor de gabinete Ricardo Gonçalves e aos 

assessores governamentais Cristiani Custódio e Osnei Réstio, pelo importante trabalho que 

realizam junto à Diretoria de Comunicação da Prefeitura Municipal.   

Nova Odessa passa por um período de grandes transformações. O crescimento e o 

desenvolvimento sustentáveis chegaram e se instalaram de forma muito sólida através dos 

atos do Governo Municipal, mas isso não teria nenhum sentido se não se “fizesse saber”. 

A comunicação é uma arte, é uma necessidade, e aqui em nossa cidade temos 

muito a agradecer a Diretoria de Comunicação, pelos serviços de informação da Prefeitura 

de Nova Odessa.   

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício aos 

congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 

 

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

 

MOÇÃO N. 86/2015 
 

Assunto: Aplausos à Diretora de Ensino Infantil Fabiana 

Valghan Hartgers.  

 

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 Diretora 

de Ensino Infantil Fabiana Valghan Hartgers, pelo importante trabalho que realiza junto à 

Administração Municipal. 

Sempre atenciosa e competente, entendemos que a postura profissional desta 

servidora mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício à 

congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 87/2015 
 

Assunto: Aplausos à assessora institucional Carolina 

Barbosa Pereira.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos à 

assessora institucional Carolina Barbosa Pereira, pelo importante trabalho que realiza junto 

à Administração Municipal. 

Sempre atenciosa e competente, entendemos que a postura profissional desta 

servidora mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício à 

congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 

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

 
MOÇÃO N. 88/2015 

 
Assunto: Aplausos à assessora institucional Gláucia 

Carolina Aguiar Lopes.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos à 

assessora institucional Gláucia Carolina Aguiar Lopes, pelo importante trabalho que realiza 

junto à Administração Municipal. 

Sempre atenciosa e competente, entendemos que a postura profissional desta 

servidora mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício à 

congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

 
AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 89/2015 
 

Assunto: Aplausos ao Diretor de Convênios Joacir 
Florêncio. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao Diretor 

de Convênios Joacir Florêncio, pelo importante trabalho que realiza junto à Administração 

Municipal. 

Sempre atencioso e competente, entendemos que a postura profissional deste 

servidor mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 

congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
******************************************************************************************* 

 
MOÇÃO N. 90/2015 

 
Assunto: Aplausos ao Diretor de Assuntos Jurídicos Dr. 

Mauro Renato Moretto.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao Diretor 

de Assuntos Jurídicos Dr. Mauro Renato Moretto, pelo importante trabalho que realiza junto 

à Administração Municipal. 

Sempre atencioso e competente, entendemos que a postura profissional deste 

servidor mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 

congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

 
AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 91/2015 
 

Assunto: Aplausos ao Diretor de Habitação Tiago Lobo.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao Diretor 

de Habitação Tiago Lobo, pelo importante trabalho que realiza junto à Administração 

Municipal. 

Sempre atencioso e competente, entendemos que a postura profissional deste 

servidor mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 

congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

 
AVELINO XAVIER ALVES 

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

 
MOÇÃO N. 92/2015 

 
Assunto: Aplausos ao Secretário de Finanças Pedro Daniel 

dos Santos.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao 

Secretário de Finanças Pedro Daniel dos Santos, pelo importante trabalho que realiza junto 

à Administração Municipal. 

Sempre atencioso e competente, entendemos que a postura profissional deste 

servidor mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 

congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.      

 

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 



 

68 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

MOÇÃO N. 93/2015 
 

Assunto: Aplausos ao Secretário de Governo Wagner 

Fausto Morais.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao 

Secretário de Governo Wagner Fausto Morais, pelo importante trabalho que realiza junto à 

Administração Municipal. 

Sempre atencioso e competente, entendemos que a postura profissional deste 

servidor mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 

congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.      

 

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 

 
AVELINO XAVIER ALVES 

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

 
MOÇÃO N. 94/2015 

 
Assunto: Aplausos à assessora de políticas públicas 

Adriana Ribeiro da Rocha.  

 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

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

presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos à 

assessora de políticas públicas Adriana Ribeiro da Rocha, pelo importante trabalho que 

realiza junto à Administração Municipal. 

Sempre atenciosa e competente, entendemos que a postura profissional desta 

servidora mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício à 

congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 
 

 
AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 95/2015 
 

Assunto: Aplausos ao Chefe de Gabinete Vanderlei Cocato 
Batista.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao Chefe 
de Gabinete Vanderlei Cocato Batista, pelo importante trabalho que realiza junto à 
Administração Municipal. 

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

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

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 
AVELINO XAVIER ALVES 

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

 
MOÇÃO N. 96/2015 

 
Assunto: Congratulações com a APADANO – Associação 
dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Nova 
Odessa, pelos 21 anos de fundação.  

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 
APADANO – Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Nova Odessa, pelos 
21 anos de fundação. 

A APADANO foi fundada na cidade de Nova Odessa em 23 de abril de 1994, e tem 
como objetivo auxiliar e orientar os deficientes auditivos e seus familiares. A entidade 
desenvolve projetos educacionais, assistenciais, promocionais e recreativos. 

Ela objetiva a plena integração social do deficiente à comunidade novaodessensse, 
utilizando de todos os meios ao seu alcance, como cursos, laboratórios e oficinas. 

Registre-se, ainda, que a associação é uma entidade sem fins lucrativos, que tem 
seu reconhecimento de utilidade pública municipal, concedido através da Lei n. 1.705, de 
10 de dezembro de 1999. 

Assim, a presente proposição objetiva também enaltecer o relevante trabalho 
desenvolvido pela direção da entidade, composta pelos seguintes munícipes: 

Presidente: Daniel Carlos Tavares 
Vice Presidente: Willian Mendes 
1ª Secretária: Vera Lucia de Oliveira da Silva 
2º Secretário: Thiago Brígida Tavares 
1ª Tesoureira: Maria Franciene da Silva 
2º Tesoureiro: Valdir Tavares 
Conselho Fiscal: Everton Oliveira da Silva, Wlinton Jussie Padilha Valencia e Thomas 

Gabriel Tomé.  
Conselho Deliberativo: Adilson Alves da Silva, Sandra Regina Santos Dias e Telma 

Cristina da Silva.   
Por último, estendemos nossos cumprimentos a todos os voluntários que 

colaboram com a entidade congratulada. 
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 
ao presidente da entidade, dando-lhe ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 23 de abril de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 98/2015 

 

Assunto: Aplausos ao advogado Dr. Orlando Signorelli 

Neto, pelas razões que especifica.  

 

"Legalidade e liberdade são as tábuas da 

vocação do advogado” – Rui Barbosa 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE 

APLAUSOS através da qual enviamos nossos cumprimentos ao advogado Dr. Orlando 

Signorelli Neto, que recebeu a sua Carteira de Identidade Profissional do Advogado. 

A palavra advogado deriva do latim ad-vocatus, que significa “o que foi 

chamado em defesa”. Assim, com fundamento na história e na própria etimologia é possível 

definir o advogado como aquele que serve ao Direito e à Justiça, defende a vida, a honra, a 

liberdade e os interesses do cidadão. Sua missão é a de zelar pela justiça e por aqueles que 

se encontram envolvidos em conflitos.  

A profissão de advogado adquiriu status constitucional, nos termos do art. 

133 da Carta Maior, o qual estabelece que “o advogado é indispensável à administração da 

justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites 

da lei”. 

Desejamos ao congratulado sucesso em essa nova etapa de sua vida, e que 

os seus serviços estejam sempre à disposição da comunidade novaodessense.  

Ante ao exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares 

no que tange a esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado 

ofício ao Presidente da 236ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Alessandre 

Passos Pimentel, para que o mesmo dê ciência ao referido profissional acerca do teor desta 

proposição.  

 

Nova Odessa, 27 de abril de 2015. 

 

 

JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 99/2015 
 

Assunto: Aplausos ao advogado Dr. Marcelo Della Torre de 
Souza, pelas razões que especifica.  

 
"Legalidade e liberdade são as tábuas da 
vocação do advogado” – Rui Barbosa 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Estamos submetendo à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE 

APLAUSOS através da qual enviamos nossos cumprimentos ao advogado Dr. Marcelo Della 
Torre de Souza, que recebeu a sua Carteira de Identidade Profissional do Advogado. 

A palavra advogado deriva do latim ad-vocatus, que significa “o que foi chamado 
em defesa”. Assim, com fundamento na história e na própria etimologia é possível definir o 
advogado como aquele que serve ao Direito e à Justiça, defende a vida, a honra, a 
liberdade e os interesses do cidadão. Sua missão é a de zelar pela justiça e por aqueles que 
se encontram envolvidos em conflitos.  

A profissão de advogado adquiriu status constitucional, nos termos do art. 133 da 
Carta Maior, o qual estabelece que “o advogado é indispensável à administração da justiça, 
sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”. 

Desejamos ao congratulado sucesso em essa nova etapa de sua vida, e que os 
seus serviços estejam sempre à disposição da comunidade novaodessense.  

Ante ao exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no que 
tange a esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 
Presidente da 236ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Alessandre Passos 
Pimentel, para que o mesmo dê ciência ao referido profissional acerca do teor desta 
proposição.  

Nova Odessa, 27 de abril de 2015. 
 

JOSÉ PEREIRA 
 

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

 
MOÇÃO N. 102/2015  

 
Assunto: Congratulações com o Diretor de Segurança de 
Trânsito, Sr. Franco Júlio Felippe, e com toda a sua 
equipe, que vem realizando um ótimo trabalho em nosso 
município. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Diretor de Segurança de Trânsito, Sr. 
Franco Júlio Felippe, e a toda a sua equipe, que vem realizando um ótimo trabalho em 
nosso município, pelas sinalizações, faixas de pedestre e lombadas implantadas. 

Hoje nossa cidade se encontra quase toda sinalizada e mais bonita, trazendo mais 
segurança aos motoristas e pedestres, especialmente aos deficientes e idosos. Estas 
benfeitorias são fruto de um trabalho sério visando o bem estar da população em geral.       

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

Nova Odessa, 28 de abril de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 103/2015 

 

Assunto: Congratulações com o munícipe Clau Lacerda, 

pela conquista do título “Garoto Fitness São Paulo 2015”.  

 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao 

munícipe Clau Lacerda, pela conquista do título “Garoto Fitness São Paulo 2015”.  

A competição foi realizada em São Paulo, no último dia 10 de abril, e teve como 

finalidade eleger os homens e as mulheres mais bonitos que praticam atividades físicas nas 

academias do país. Para tanto, os candidatos foram avaliados nos quesitos beleza, 

simpatia, forma física e carisma. 

O título conquistado, além de coroar os anos de dedicação desse jovem 

novaodessense a um estilo de vida saudável e regrado, elevou o nome de Nova Odessa 

nacionalmente. 

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, dando-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 28 de abril de 2015. 

 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 104/2015 
 

Assunto: Apelo à Câmara dos Deputados postulando a 

aprovação do Projeto de Lei n. 2.999/2011, que altera a 

Lei n. 10.018, de 8 de novembro de 2000 para prever a 

obrigatoriedade de reserva de poltrona para pessoas 

obesas nos veículos de transporte público. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Submeto à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO, dirigida à 

Câmara Federal postulando a aprovação do Projeto de Lei n. 2.999/2011, que altera a Lei n. 

10.018, de 8 de novembro de 2000, para prever a obrigatoriedade de reserva de poltrona 

para pessoas obesas nos veículos de transporte público. 

Nos últimos anos, a sociedade brasileira tem se mobilizado para prover meios de 

atenção diferenciada às pessoas com necessidades especiais, grupo que inclui os 

deficientes, idosos, gestantes, obesos e outras pessoas que, por algum motivo, tenham sua 

mobilidade reduzida, ainda que temporariamente.  

O Poder Público, por sua vez, tem procurado estabelecer normas de adaptação de 

edifícios e logradouros públicos, bem como regras para o atendimento prioritário a essas 

pessoas em estabelecimentos comerciais, bancários, entre outros. Destacam-se, nesse 

contexto, a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e a Lei nº 10.048, de 8 de novembro 

do mesmo ano.  

A primeira delas estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O escopo da 

mesma é a remoção de barreiras ou obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário 

urbano, na construção e reforma de edifícios, bem como nos meios de transporte e de 

comunicação. Note-se que a lei refere-se a “pessoas com mobilidade reduzida”, o que, em 

tese, inclui os obesos. No que tange à adaptação dos meios de transporte, entretanto, essa 

norma limita-se a prever que “os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os 

requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas” (art. 16).  

A Lei 10.048/00, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, por 

sua vez, estabelece a reserva de assentos, devidamente identificados, aos idosos, 

gestantes, lactantes, pessoas com deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de 

colo. Prevê, igualmente, a adaptação dos veículos para facilitar o acesso a seu interior das 

pessoas com deficiência. Como se pode ver, são medidas importantíssimas. Porém, a 

redação dada é restritiva, não abrangendo as pessoas obesas.  

Essa lacuna é injustificável, uma vez que pesquisam estimam que a obesidade 

afeta quatro em cada dez brasileiros. Quando o patamar da obesidade mórbida é atingido 

chega-se ao limite do peso suportado pelo organismo, com reflexos altamente negativos 

para ossos e articulações e, consequentemente, para a mobilidade da pessoa.  

Para corrigir essa lacuna na norma legal, está tramitando na Câmara Federal o 

Projeto de Lei n. 2999/2011, que altera a Lei n. 10.018, de 8 de novembro de 2000, para 

prever a obrigatoriedade de reserva de poltrona para pessoas obesas nos veículos de 

transporte público. 

 Ante ao exposto, considerando-se o inegável interesse público de que se reveste a 

matéria, proponho após a deliberação plenária, seja endereçado ofício à Câmara Federal, 

dando-lhes ciência desta proposição.  

Nova Odessa, 27 de abril de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 109/2015 
 

Assunto: Repúdio ao Ministro das Comunicações e à 

Diretoria Regional dos Correios – São Paulo – Interior 

(Bauru) pela ausência de um representante da empresa 

no debate realizado nesta Casa Legislativa no dia 27de 

abril último. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores:  

 

Através do Requerimento n. 173/2015 esta Casa Legislativa convocou o Chefe de 

Gabinete e convidou o responsável pela Agência dos Correios de Nova Odessa e o 

presidente da ACINO (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), para prestar 

informações sobre assuntos relacionados aos Correios no dia 27 de abril de 2015. 

Na oportunidade, seriam debatidos os seguintes assuntos: a) atraso e demora na 

entrega de correspondências; b) demora no atendimento; c) número reduzido de carteiros; 

e e) localidades não atendidas pelo serviço. 

Todavia, na data agendada, o responsável pela agência dos Correios não 

compareceu, prejudicando em demasia o andamento do debate e a possível solução dos 

problemas enfrentados pela população de Nova Odessa. 

Registre-se que a ECT já foi orgulho e referência de eficiência na cidade de Nova 

Odessa e que agora demonstrou de forma inequívoca que apesar de apregoar em sua 

“Identidade Corporativa” “Valores” como “Compromisso com o cliente, garantindo o 

cumprimento da promessa de eficiência de seus produtos e serviços”2, não os pratica. É 

triste para nossa cidade registrar nos anais desta Casa de Leis que a ECT aparentemente 

não se importa em ouvir de nossa comunidade que idosos sem acesso a internet passam 

mais de 60 dias sem receber uma correspondência e que os mesmos sequer conseguem 

retirar as contas de consumo na Agência local dos Correios. 

Registre-se ainda que o objetivo do debate era buscar soluções visando amenizar 

os problemas atuais e os participantes foram impedidos de apresentar sugestões como a 

substituição do “CEP geral” pelo “CEP por ruas”, entre outras. A Direção da empresa 

sinaliza para a sociedade que não se importa com os problemas existentes e que também 

não quer ouvir sugestões para posterior analise da viabilidade técnica. 

Em face do exposto, considerando-se que este descaso demonstra inequívoco 

desrespeito com os vereadores, legítimos representantes da população novaodessense, 

propomos, na forma regimental, a presente MOÇÃO DE REPÚDIO à Diretoria Regional dos 

Correios – São Paulo – Interior (Bauru) por esta reprovável atitude. 

Requeiro, por último, após a deliberação plenária, seja encaminhado ofício ao 

Ministro das Comunicações, dando-lhe ciência e encaminhando cópia da presente 

proposição. 

Nova Odessa, 28 de abril de 2015. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

AVELINO X. ALVES  CARLA F. DE LUCENA   CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

CLÁUDIO J. SCHOODER   JOSÉ PEREIRA    SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

VAGNER BARILON   VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

                     
2 http://www.correios.com.br/sobre-correios/a-empresa/quem-somos 
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MOÇÃO N. 112/2015  
 

Assunto: Congratulações com o Assessor Governamental, 

Sr. Marcos Aparecido Pereira dos Santos, pelo belíssimo 

trabalho que vem realizando em Nova Odessa. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Sr. Marcos Aparecido Pereira dos Santos, 

pelo belíssimo trabalho que vem realizado em nossa cidade. 

Estamos acompanhando seu trabalho nestes 27 meses de dedicação ao nosso 

município, atendendo toda a população, vereadores e resolvendo todas as questões com 

muita diplomacia. Conforme a necessidade e para o bem da população também auxilia na 

fiscalização e no Setor de Transportes.       

Assim, agradecemos ao congratulado pelo trabalho que vem realizando. 

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 ao 

congratulado, dando-lhe ciência da proposição.   

Nova Odessa, 4 de maio de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

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

 

MOÇÃO N. 113/2015 
 

Assunto: Congratulações com os alunos do segundo 

módulo do Curso Técnico em Segurança do Trabalho da 

ETEC de Nova Odessa, pelos eventos realizados durante a 

“Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 

– SIPAT”. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida aos alunos do segundo módulo do Curso 

Técnico em Segurança do Trabalho da ETEC de Nova Odessa, pelos eventos realizados 

durante a “Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT”. 

A semana comemorativa foi marcada por palestras realizadas no Instituto de 

Zootecnia, entre os dias 28, 29 e 30 de abril de 2015.  

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange a esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício 

aos congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 6 de maio de 2015. 

 
JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 114/2015 
 

Assunto: Congratulações com a Paróquia de São Jorge, 

pela “Festa do Padroeiro”, realizada no mês de abril do 

corrente ano. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida ao pároco da Paróquia de São Jorge, pela 

“Festa do Padroeiro”.  

Durante o mês de abril, a Paróquia teve atividades religiosas e sociais em 

comemoração a São Jorge.  

Os momentos religiosos foram realizados as quartas, quintas, sábados e domingos, 

com destaque especial a convidados e pastorais. Já as sextas, sábados e domingos, houve a 

dimensão social da festa, com destaque aos shows da dupla Craveiro & Cravinho e dos 

cantores Norton Costa e Telma Linsk. 

Todos os eventos foram coroados de grande êxito com a aproximação e a 

participação da comunidade em todos os momentos.          

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 pároco da Paróquia de São Jorge, Padre Itamar Gonçalves, dando-lhe ciência desta 

manifestação. 

Nova Odessa, 6 de maio de 2015. 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

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

 

MOÇÃO N. 117/2015 
 

Assunto: Congratulações com a Dra. Saday Okuma, pelo 
trabalho desenvolvido junto a Administração Municipal.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação Plenária a 

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos à 

Dra. Saday Okuma, pelo brilhante trabalho desenvolvido na Diretoria de Avaliação do 

Sistema Único de Saúde do Hospital Municipal de Nova Odessa.  

A postura e o compromisso que a congratulada manteve durante o período em que 

trabalhou na sobredita diretoria merecem o reconhecimento deste Legislativo. 

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício à 

congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação.       

 

Nova Odessa, 6 de maio de 2015. 

 
 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 118/2015 
 

Assunto: Congratulações com a jovem Leticia Akad 
Rodrigues, representante de Nova Odessa no Concurso 
Oficial Miss Estado de São Paulo Infanto-Juvenil. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação Plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos à 
jovem Leticia Akad Rodrigues, representante de Nova Odessa no Concurso Oficial Miss 
Estado de São Paulo Infanto-Juvenil. 

Nascida em Nova Odessa, a congratulada tem 7 anos e irá concorrer na categoria 
infantil de 7 a 9 anos, após ser selecionada, em outubro de 2014, em concurso que contou 
com a participação de outras 600 meninas. 

Letícia, com 5 anos de idade, participou de um concurso de Miss, em Americana, 
sendo eleita a Terceira Miss Americana Mirim. Aos 6 anos, participou do concurso “Garota 
Ipanema”, em Sumaré, sendo eleita a “Segunda Garota Ipanema de 2014”, com a diferença 
de apenas um ponto da vencedora. 

Além dos êxitos nos concursos de beleza, a congratulada fez, ainda, diversos 
desfiles para lojas e um comercial para a televisão.  

Desejamos à jovem Leticia sucesso na etapa do concurso Miss São Paulo Oficial 
que irá eleger as representantes paulistas no Concurso Miss Brasil Infantil e Infanto-Juvenil. 

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 
tange esta iniciativa, e requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício à 
congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação.       

Nova Odessa, 6 de maio de 2015. 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

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

MOÇÃO N. 119/2015 
 

Assunto: Apelo ao deputado estadual Cauê Macris, 
postulando a apresentação de emenda ao Projeto de Lei 
Complementar n. 54/2013, que altera a Organização e a 
Divisão Judiciárias do Estado, objetivando a criação da 3ª 
Vara na Comarca de Nova Odessa. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Através do Oficio n. 501/2013 – SEMA 1.1.3, datado de 14 de novembro de 2013, o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Ivan Ricardo Garisio Sartori, então Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, encaminhou à Assembleia Legislativa o Projeto 
de Lei Complementar n. 54/2013, que altera a Organização e a Divisão Judiciárias do 
Estado.  

Entre outros objetivos, a proposição tem por finalidade criar novas Varas em 
diversas Comarcas do Estado. A título exemplificativo, citamos a vizinha cidade de 
Americana, que, pela proposta, receberá cinco novas Varas (5ª Vara Cível, 2ª, 3ª e 4ª Varas 
de Família e Sucessões e Vara da Fazenda Pública).  

Nesse sentido, postulamos ao deputado Cauê Macris que apresente emenda ao 
referido projeto de lei complementar, para propor a criação da 3ª Vara em Nova Odessa. 

A criação de uma nova Vara para a nossa Comarca é extremamente necessária, 
haja vista o expressivo número de processos sob sua jurisdição. 

Em face do elevado interesse público de que se reveste a matéria, proponho aos 
nobres pares a aprovação da presente MOÇÃO DE APELO, na forma regimental e após 
ouvido o Plenário, dirigida ao deputado estadual Cauê Macris, postulando a apresentação 
de emenda ao Projeto de Lei Complementar n. 54/2013, que altera a Organização e a 
Divisão Judiciárias do Estado, objetivando a criação da 3ª Vara na Comarca de Nova 
Odessa.  

Requeiro, ainda, seja dada ciência da presente proposição aos M.M. Juízes de 
Direito da Comarca e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Subsecção de 
Nova Odessa. 

Nova Odessa, 7 de maio de 2015. 
JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 120/2015 

 

Assunto: Apelo à Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo para que aprove o Projeto de Lei Complementar n. 

49/2014, que altera a denominação dos Foros Distritais do 

Interior e a entrância de Unidades Judiciárias do Estado, e 

a Emenda n. 8/2014, que classifica como entrância 

intermediária a Comarca de Nova Odessa.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Através do Oficio n. 98/2014 – SEMA 1.1.3, datado de 03 de dezembro de 

2014, o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Renato Nalini, DD. Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo encaminhou à Assembleia Legislativa o Projeto 

de Lei Complementar n. 49/2014, que altera a denominação dos Foros Distritais do Interior 

e a entrância de Unidades Judiciárias do Estado.  

Resumidamente, a proposição objetiva elevar à categoria de Comarca os 

Foros Distritais do Interior, elevar à categoria de entrância intermediária dez Comarcas 

sedes das Circunscrições Judiciárias de entrância inicial, bem como elevar à categoria de 

entrância final 37 Comarcas sedes das Circunscrições Judiciárias de entrância intermediária. 

Em 18 de dezembro de 2014, o deputado Cauê Macris apresentou a Emenda 

n. 8 ao projeto de lei complementar acima mencionado, para inserir no rol de Comarcas 

sedes das Circunscrições Judiciárias de entrância inicial a serem elevadas à categoria de 

entrância intermediária, a Comarca de Nova Odessa. 

A alteração pleiteada para a nossa Comarca é extremamente necessária, haja 

vista o expressivo número de processos sob nossa jurisdição, sendo plenamente justificável 

a reclassificação, ou seja, a elevação da Comarca de Nova Odessa à categoria de Comarca 

de entrância intermediária.  

Em face do elevado interesse público de que se reveste a matéria, proponho 

aos nobres pares a aprovação da presente MOÇÃO DE APELO, na forma regimental e após 

ouvido o Plenário, dirigida à Assembleia Legislativa, postulando que o Projeto de Lei 

Complementar e a emenda acima mencionados sejam aprovados.  

Requeiro, ainda, seja dada ciência da presente proposição aos M.M. Juízes de 

Direito da Comarca e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Subsecção de 

Nova Odessa. 

Nova Odessa, 7 de maio de 2015. 

 

 

JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 121/2015 
 

Assunto: Congratulações com o Serviço de Orientação e 

Solidariedade de Nova Odessa – S.O.S., pela formatura da 

Turma 01/2015.  

 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao Serviço de Orientação e Solidariedade de 

Nova Odessa – S.O.S, pela formatura da Turma 01/2015. 

Através do Serviço Educacional ao Adolescente de Nova Odessa – S.E.A.N.O., 

juntamente com a S.O.S, vinte e dois jovens se formaram. 

É com muita satisfação e orgulho que aproveitamos essa oportunidade para 

parabenizar os formandos a seguir especificados, que, em solenidade realizada em 9 de 

maio, receberam os Certificados de Conclusão do PROANO – Programa de Orientação ao 

Adolescente de Nova Odessa. 

 

 Arielle Amorin de Moraes 

 Beatriz Barbosa da Silva 

 Beatriz Cristina de Paula Xavier 

 Diego Evangelista dos Santos 

 Felipe Aurélio de Souza 

 Gabriela Pereira da Silva 

 João Pedro Passoni Gonçalves 

 João Vitor Ventavoli 

 Jônatas Patella da Silva Cironak Pinto 

 Juan Rodrigues Mariano 

 Laressa Vitória Santos 

 Larissa Silva de Paula 

 Leonardo Gabriel dos Santos 

 Luiz Henrique Lima Santiago 

 Matheus Léo Braz 

 Patrick Pereira da Silva 

 Taina Araujo Alves Sabino 

 Thiago Ferreira Guimarães 

 Victor dos Reis Camargos 

 Victor Fabiano Fortunato Simão 

 Victor Gonzales Franco Soares 

 Vinicius de Oliveira Rosa 

 

Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 

que tange esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício 

aos congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 04 de maio de 2015. 

 

 

VAGNER BARILON 
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MOÇÃO N. 122/2015 
 

Assunto: Aplausos à Prefeita de Sumaré Sra. Cristina 
Carrara, pela parceira firmada com o Exército Brasileiro 
visando o combate à Dengue. 

 
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 Prefeita 
de Sumaré, Sra. Cristina Carrara, pela parceira firmada com o Exército Brasileiro, visando o 
combate à Dengue. 

Desde o último dia 5 de maio, a vizinha cidade de Sumaré recebe o apoio do 
Exército Brasileiro para uma força-tarefa no Jardim Maria Antonia, objetivando a eliminação 
de criadouros do mosquito transmissor da Dengue.  

Durante duas semanas, 16 (dezesseis) soldados irão reforçar a equipe municipal no 
“trabalho casa a casa” em aproximadamente quatro mil imóveis do sobredito bairro.   

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 à 
congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 11 de maio de 2015. 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

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

 

MOÇÃO N. 123/2015 
 

Assunto: Apelo ao Prefeito Municipal, postulando a 
realização de castrações nas escolas municipais. 

 
 
Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores: 
  
  

Submetemos à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO, dirigida 
ao Prefeito Municipal, postulando a realização de castrações gratuitas, nas escolas 
municipais, conforme trabalho já realizado no passado. 

Durante anos, Nova Odessa realizou um importante trabalho voltado à castração 
de animais de rua, bem como pertencentes a famílias carentes de recursos financeiros, nas 
escolas municipais.  

Em razão da sua importância, a experiência novaodessense foi apresentada na 
reunião do Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Campinas, órgão que 
congrega os 19 presidentes de Câmaras Municipais da RMC, realizada em 31 de agosto de 
2012.  

Assim, a sequência deste trabalho é de extrema importância para a população de 
nossa cidade, pois a castração é um programa de saúde pública. Vale ressaltar que o 
benefício de tal iniciativa, além de oferecer qualidade de vida a nossa população, contribui 
significativamente para a diminuição do abandono e dos maus tratos praticados contra os 
animais.  

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

Nova Odessa, 11 de maio de 2015. 
  

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 124/2015 
 

Assunto: Apelo ao Governador do Estado postulando a 
adoção das medidas necessárias voltadas à valorização 
do magistério paulista, nos moldes que especifica. 

 
Senhores Vereadores: 

 
Estamos submetendo a elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE APELO 

dirigida ao Governador do Estado, Sr. Geraldo Alckmin, postulando a adoção das medidas 
necessárias voltadas à valorização do magistério paulista. 

A classe docente sempre foi desprestigiada pelas políticas governamentais em 
virtude do pagamento de baixos salários, das péssimas condições de trabalho e da 
desvalorização da categoria. 

Por outro lado, não é possível falar na qualidade em sistemas que não valorizam 
seus profissionais e não concretizam condições materiais e humanas de trabalho, processos 
constantes de formação, plano de carreira atrativo que garanta remuneração que lhes 
proporcionem uma vida digna e, principalmente, uma aposentadoria compatível com seu 
trabalho prestado à sociedade. 

Diante dessa situação, a Associação de Professores Aposentados do Magistério 
Público do Estado de São Paulo (APAMPESP), o Sindicato de Supervisores de Ensino do 
Magistério Oficial no Estado de São Paulo (APASE), o Centro do Professorado Paulista e o 
Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo 
(UDEMO) elaboraram uma pauta de reivindicações ao Estado, contendo os seguintes itens: 

a)  equiparação dos salários iniciais de professores, diretores e  supervisores da 
rede pública estadual aos da rede pública municipal da cidade de São Paulo; 

b)  manutenção de política salarial para os quatro anos de mandato, contemplando 
tanto a recomposição das perdas salariais promovidas pelos governos PSDB de São Paulo, 
quanto a devida reposição inflacionária anual, de forma extensiva aos aposentados; 

c)  correção das distorções de enquadramento da LC n. 836/1998; 
d)  reenquadramento compatível à situação funcional na carreira quando do ato de 

publicação da LC n. 1.097/2009; 
e)  reenquadramento da evolução funcional acadêmica (mestrado e doutorado), 

considerando os atuais oito níveis. 
Além de legítimas as reinvindicações, faz-se necessário registrar que o reajuste 

necessário para a equiparação dos pisos salariais do magistério paulista aos vencimentos 
dos profissionais da educação do Município de São Paulo deve ser, em média, de 55%. 

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

Requeremos, por último, seja enviado ofício à APASE (Sindicato de Supervisores de 
Ensino no Magistério Oficial do Estado de São Paulo, com sede na Rua do Arouche - 23 - 1° 
Andar - CEP 01219-001 - São Paulo-SP), dando-lhe ciência do presente pedido. 

 
Nova Odessa, 11 de maio de 2015. 

 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 

 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA     AVELINO XAVIER ALVES 

 
CARLA FURINI DE LUCENA       CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO    JOSÉ PEREIRA 

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 125/2015 
 

Assunto: Congratulações com o Padre Renato Graciozo 

Marchioro, pelo evento realizado dia 11 de maio, na 

Paróquia Santa Josefina Bakhita, em comemoração ao Dia 

das Mães.  

 

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 padre Renato Graciozo Marchioro, pelo evento realizado dia 11 de maio, na Paróquia 

Santa Josefina Bakhita, em comemoração ao Dia das Mães, que contou com a participação 

da Banda Sinfônica Municipal de Nova Odessa. 

A apresentação foi repleta de emoção e agradou demasiadamente o público 

presente. 

Ante ao exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange a esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 

homenageado, dando-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 13 de maio de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

 

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

MOÇÃO N. 126/2015 
 

Assunto: Congratulações com o Sr. Heloiso Sérgio Molina 

Parras, Secretário Municipal de Saúde, e com toda a sua 

equipe. 

 

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 Sr. Heloiso Sérgio Molina Parras e a toda a sua equipe.  

Estamos acompanhando seu trabalho nestes quase dois meses de dedicação ao 

nosso município, atendendo toda a população, vereadores e resolvendo todas as questões 

com muita diplomacia.       

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, 13 de maio de 2015. 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 127/2015 
 

Assunto: Congratulações com o regente, Sr. Márcio Beltrami, e 
com os músicos da Banda Sinfônica Municipal de Nova Odessa, 
pelo concerto em Homenagem ao Dia das Mães. 

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 regente e aos músicos da Banda Sinfônica Municipal de Nova Odessa, pelo concerto 
especial em Homenagem ao Dia das Mães, realizado no último dia 11 de maio, na Paróquia 
Santa Josefina Bakhita. 

O evento teve público estimado de aproximadamente 800 pessoas, que ovacionou 
os congratulados abaixo especificados, no final da apresentação. 

 Alcimar de Souza Rosa Junior 
 Felipe dos Santos Silva 
 Noemi Cavalcante Bustillos   
 Jonatas de Santana  
 Bruno dos Santos Simões 
 Ellen Diana de Freitas  
 Mirella Gomes Pompeu 
 Renata Senje Nicácio 
 Reinaldo de Souza Lima 
 Damares Gomes  
 Edmilson Fernandes Ribeiro 
 Rodrigo da Luz Pironelli 
 Paulo M. Barbosa 
 Carlos E. da Silva  
 Júlio J.de Oliveira Neto 
 Joice Aparecida Cardoso Martins  
 Marco Aurélio Filier Junior 
 Kevin Cristiano Martins 
 Alexandre Lemos Costa 
 Denis Roberto Cruz 
 Marcelo Louback 
 Emerson de Almeida Castro  
 Rafael de Souza Martin 
 Marcelo Tesin Lopes 
 Bruno Henrique dos Santos  
 Bruce William Gonçalves  
 Rogerio de Souza Lima 
 Evandro Daniel das Neves  
 Peterson da Almeida Castro 
 Bruno Martins Cutolo 
 Edmilson Manoel de Souza  
 Cristian Alexandre Segundo 
 Daniel Santos 
 Rafael Mendes 
 Marco Antônio de Almeida Junior 
 Willian Alves dos Reis 
 Heber Martins  
 Alberto Tavares Dias 
 Renato Leme de Souza  
 Adailton José Justino 
 Humberto Ramos Teixeira 
 Antônio André dos Santos  
 Maicon Rogerio Paro  
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 
aos homenageados, dando-lhes ciência da proposição. 

Nova Odessa, 11 de maio de 2015. 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 128/2015 
  

Assunto: Congratulações com o prefeito Benjamim Bill 
Vieira de Souza, com a presidente do Fundo Social de 
Solidariedade, Sr.ª Andréa Souza, com o diretor de 
Cultura e Turismo, Leonardo Blanco, pela realização do 
evento “Miss e Mister Melhor Idade” e com todos os 
participantes do concurso. 

  
Senhores Vereadores: 
  

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, à 
presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sr.ª Andréa Souza e ao diretor de Cultura e 
Turismo, Leonardo Blanco, pela realização do concurso “Miss e Mister Melhor Idade”, bem 
como a todos os 26 participantes desse já tradicional evento em nossa cidade. 

Os vencedores desse belo evento irão representar Nova Odessa no Ginásio do 
Ibirapuera – São Paulo, onde será escolhido o casal vencedor do estado. Nesta edição, 26 
candidatos, sendo 20 mulheres e 6 homens, subiram ao palco, desfilaram e disputaram, 
além dos títulos de Miss e Mister, as faixas de Miss e Mister Simpatia e Príncipe e Princesa 
Melhor Idade. O concurso foi vencido por Marleide Figueiroa, de 71 anos, e Regina Célis 
Sasso, de 65 anos. 

O evento foi um sucesso. Grande público acompanhou o desfile das candidatas e 
candidatos e a apresentação do Trio Los Angeles animou e contagiou a todos. 

Importante ressaltar ainda o caráter social desse importante evento, que recolheu 
800 quilos de alimentos para entidades filantrópicas de nossa cidade.  

É com orgulho e alegria que aproveito para parabenizar todos os servidores 
envolvidos no evento, da mesma forma como parabenizo todos os candidatos abaixo 
relacionados, que abrilhantaram ainda mais o concurso Miss e Mister Melhor Idade. 

Homens  
1 - Leonaldo Perez Fernandes 
2 - Luiz Cordeiro da Silva 
3 - Marleide Figuerôa - MISTER 2015 
4 - Marino Paparotti - PRÍNCIPE 
5 - Otávio Joaquim da Silva 
6 - Uves Pietro Polis - MISTER SIMPATIA 
Mulheres  
1 - Adelaide Rodrigues Cruz 
2 - Ana Lourdes Silva Costa 
3 - Ana Maria Sabino 
4 - Dirce Freudino Santos 
5 - Esmeralda M. S. Figuerôa 
6 - Flordinice Alves Lima Silva 
7 - Iracema Pequena dos Santos  
8 - Joaquina da Motta Paiva 
9 - Jovina Maria Pereira de Melo 
10 - Leda Maria da Silva Rodrigues 
11 - Lourdes Maria da Silva Klava 
12 - Maria Bernadete Leite de Pádua 
13 - Maria Chaves da Conceição Mendes 
14 - Maria Clara Batista 
15 - Maria Izabel Scaranelo Bragaia 
16 - Mirna Aparecida Bechis - PRINCESA 
17 - Regina Celis Sasso - MISS 2015 
18 - Rosa Pigatto Zanetti - MISS SIMPATIA 
19 - Valssi Rodrigues 
20 - Vicentina Pinheiro de Oliveira 
Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 

que tange esta iniciativa, requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 
prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, à presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sr.ª 
Andréa Souza, ao diretor de Cultura e Turismo, Leonardo Blanco, e, por fim, aos candidatos 
elencados neste documento, que foram de fundamental importância para o brilho do 
evento, dando-lhes ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 18 de maio de 2015. 
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 132/2015 
  

Assunto: Congratulações com o prefeito Benjamim Bill 
Vieira de Souza, e com o diretor de Cultura e Turismo, 
Leonardo Blanco, pela realização do evento “110 Anos de 
Nova Odessa, Paraíso do Verde. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
  

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida ao prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, e 
ao diretor de Cultura e Turismo, Leonardo Blanco, pela realização do megaevento “110 
anos de Nova Odessa Paraíso do Verde. 

Promover um evento desta magnitude requer um trabalho intenso nos bastidores, 
sabemos que este evento já está sendo planejado e organizado há alguns meses pois 
envolve uma estrutura grande para oferecer ao público presente uma festa bonita, segura e 
com qualidade. 

É com orgulho e alegria que aproveito para parabenizar todos os servidores 
envolvidos no evento, que também foram essenciais para o sucesso do evento. 

Em face do exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no 
que tange esta iniciativa, requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 
prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, e ao diretor de Cultura e Turismo, Leonardo Blanco, 
pela realização do evento “110 anos de Nova Odessa Paraíso do Verde, dando-lhes ciência 
desta manifestação. 

Nova Odessa, 22 de maio de 2015. 
CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

 

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

 

MOÇÃO N. 133/2015 
 
Assunto: Aplausos ao Prefeito Benjamim Bill Vieira de 
Souza e a Sra. Andréa Souza, presidente do Fundo Social 
de Solidariedade de Nova Odessa caminhada de 
conscientização contra a dengue, pelas razões que 
especifica.   

Senhores Vereadores: 
 

No último dia 23 a administração através do Fundo Social de Solidariedade, realizou 
CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA DENGUE E CHIKUNGUNYA. 

Segue texto com detalhes do evento extraído do site da Prefeitura Municipal: 
Em Em março, o Fundo Social de Solidariedade lançou uma campanha de 

conscientização contra a dengue e chikungunya para mobilizar toda a comunidade no 
combate ao mosquito transmissor das doenças e, neste sábado, dia 23 de maio, mais de 
1.000 pessoas se reuniram em uma caminhada pelas ruas do centro de Nova Odessa. 

Na linha de frente, a Fanfarra dos Desbravadores Água Dourada abriu a caminhada 
seguida por diversos grupos. “Juntos somos mais fortes”, disse o prefeito Benjamim Bill 
Vieira de Souza. 

Liderada pela primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova 
Odessa, Andréa Souza, o evento percorreu importantes ruas e avenidas com o objetivo de 
propagar mensagens de conscientização. Faixas e um trio elétrico foram utilizados para 
reforçar a necessidade de eliminar criadouros. 

Durante o percurso, alertas para os sintomas também foram feitos à população. 
“Dengue não é brincadeira. Precisamos unir forças com a comunidade para que, juntos, 
consigamos eliminar ou ao menos diminuir os riscos de contaminação”, ressaltou. 

A dengue é uma doença que foi identificada em 1752 na África e o primeiro caso no 
Brasil foi registrado no fim do século XIX, em Curitiba. O país chegou a erradicar o vírus em 
1958, mas ele voltou a infectar os brasileiros no fim da década de 60. 

 “Toda a região enfrenta dificuldades no combate a dengue, mas, Nova Odessa está 
fazendo a sua parte. O poder público aliado a comunidade está conseguindo frear o avanço 
da dengue. Somos, entre as cidades vizinhas, um dos municípios com menor índice de 
casos positivos”, comemorou o prefeito Bill. 
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Entre as principais ações da prefeitura está a criação de um laboratório itinerante, 
que leva até os alunos das escolas municipais informações sobre o ciclo do mosquito e 
como combatê-lo. “Também intensificamos as ações casa a casa e os arrastões nos 
bairros”, disse o diretor de Vigilância em Saúde, Manuel Messias de Oliveira. 

Além das ações preventivas, o Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa 
também reuniu líderes religiosos e representantes de associações de bairros e entidades 
para orientá-los como contribuir na luta contra a dengue. “Se fizermos a nossa parte, 
juntos, seremos mais forte”, complementou o pastor Nivaldo Coelho. 

Participaram do evento representantes dos grupos Ministério da Criança, Ministério da 
Mulher, Diaconato, União Central Brasileira e projeto Viva Melhor da Igreja Adventista, Rede 
Novo Tempo de Comunicação, ADV, Textil Guerreiro, 5 Ecos Soluções Sustentáveis, Unisal, 
Academia Corpo e Energia, Auto Escola Objetiva, Faculdade Network, Auto Posto Maxi, 
Rotary Club de Nova Odessa, Canal, Grupo Michibel, Iema (Instituto de Educação e Meio 
Ambiente), Grupo Abadá Capoeira, Academia Corpo Ativo, Igreja Batista Emanuel, E.E. Dr. 
João Thienne, Igreja Evangelho Quadrangular, Entidade Beneficente Cervh, Jeepeiros 
Tartaruga Papelaria Duarte, Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa, 
Coden (Companhia de Desenvolvimento), Clube da Melhor Idade, CAS (Centro de 
Assistência Social), Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Creas (Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social), Guarda Civil Municipal, Diretoria de 
Segurança de Trânsito, Defesa Civil, Secretaria de Saúde, atletas das equipe de Vôlei, 
Karatê, Judô e Xadrez da Secretaria de Esportes e servidores da Administração Municipal. 

O encerramento da caminhada ocorreu na Praça Central José Gazzetta, onde foram 
realizadas apresentações da Turminha Legal e jogos de Xadrez. 

Entre as autoridades que participaram da caminhada estava o presidente da Câmara 
Municipal, Vladimir Antonio da Fonseca, o professor Bi, a vereadora Carla Lucena, os 
secretários de Esportes, Angelo Roberto Réstio, o Nenê Réstio, de Governo, Wagner Morais, 
de Educação, Claudicir Brazilino Picolo, de Finanças e Planejamento, Pedro Daniel dos 
Santos, e de Saúde, Sérgio Molina e o chefe de Gabinete, Vanderlei Cocato. 

Saiba mais sobre a dengue – Cada indivíduo só pode pegar dengue quatro vezes na 
vida. Isso porque existem quatro tipos do vírus. Uma vez infectado, o corpo se torna imune 
a ele. Além disso, outra curiosidade é que somente a fêmea do mosquito transmissor da 
dengue, o Aedes aegypti, é quem pica os seres humanos. 

Entre os principais sintomas estão: febre, dor muscular, dor nas articulações, 
indisposição geral, falta de apetite, manchas vermelhas na pele, diarreia, vômito e dor no 
fundo dos olhos. Após contaminação através da picada do mosquito, os sintomas costumam 
aparecer entre 5 e 10 dias. 

Se entrarem em contato com a água, os ovos colocados até um ano antes podem se 
transformar em larvas em apenas 10 minutos. E, até mesmo um pequeno recipiente como 
uma tampa de garrafa PET, por exemplo, é suficiente para a eclosão do ovo. 

Ações simples podem ser tomadas diariamente em casa para evitar a proliferação do 
mosquito como: manter fechadas caixas d'água e outros recipientes que possam acumular 
água e armazenar adequadamente vasilhames, garrafas, pratos de vasos de plantas, latas, 
pneus velhos e bromélias 

Os munícipes que perceberem os sintomas devem procurar a UBS (Unidade Básica de 
Saúde) mais próxima da residência. E, em casos de sangramento ou dor abdominal, procure 
o Pronto Socorro do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia.março, o 
Fundo Social de Solidariedade lançou uma campanha de conscientização contra a dengue e 
chikungunya para mobilizar toda a comunidade no combate ao mosquito transmissor das 
doenças e, neste sábado, dia 23 de maio, mais de 1.000 pessoas se reuniram em uma 
caminhada pelas ruas do centro de Nova Odessa. 

Na linha de frente, a Fanfarra dos Desbravadores Água Dourada abriu a caminhada 
seguida por diversos grupos. “Juntos somos mais fortes”, disse o prefeito Benjamim Bill 
Vieira de Souza. 

Liderada pela primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova 
Odessa, Andréa Souza, o evento percorreu importantes ruas e avenidas com o objetivo de 
propagar mensagens de conscientização. Faixas e um trio elétrico foram utilizados para 
reforçar a necessidade de eliminar criadouros. 

Durante o percurso, alertas para os sintomas também foram feitos à população. 
“Dengue não é brincadeira. Precisamos unir forças com a comunidade para que, juntos, 
consigamos eliminar ou ao menos diminuir os riscos de contaminação”, ressaltou. 

A dengue é uma doença que foi identificada em 1752 na África e o primeiro caso no 
Brasil foi registrado no fim do século XIX, em Curitiba. O país chegou a erradicar o vírus em 
1958, mas ele voltou a infectar os brasileiros no fim da década de 60. 

Toda a região enfrenta dificuldades no combate a dengue, mas, Nova Odessa está 
fazendo a sua parte. O poder público aliado a comunidade está conseguindo frear o avanço 
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da dengue. Somos, entre as cidades vizinhas, um dos municípios com menor índice de 
casos positivos”, comemorou o prefeito Bill. 

Entre as principais ações da prefeitura está a criação de um laboratório itinerante, 
que leva até os alunos das escolas municipais informações sobre o ciclo do mosquito e 
como combatê-lo. “Também intensificamos as ações casa a casa e os arrastões nos 
bairros”, disse o diretor de Vigilância em Saúde, Manuel Messias de Oliveira. 

Além das ações preventivas, o Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa 
também reuniu líderes religiosos e representantes de associações de bairros e entidades 
para orientá-los como contribuir na luta contra a dengue. “Se fizermos a nossa parte, 
juntos, seremos mais forte”, complementou o pastor Nivaldo Coelho. 

Participaram do evento representantes dos grupos Ministério da Criança, Ministério da 
Mulher, Diaconato, União Central Brasileira e projeto Viva Melhor da Igreja Adventista, Rede 
Novo Tempo de Comunicação, ADV, Textil Guerreiro, 5 Ecos Soluções Sustentáveis, Unisal, 
Academia Corpo e Energia, Auto Escola Objetiva, Faculdade Network, Auto Posto Maxi, 
Rotary Club de Nova Odessa, Canal, Grupo Michibel, Iema (Instituto de Educação e Meio 
Ambiente), Grupo Abadá Capoeira, Academia Corpo Ativo, Igreja Batista Emanuel, E.E. Dr. 
João Thienne, Igreja Evangelho Quadrangular, Entidade Beneficente Cervh, Jeepeiros 
Tartaruga Papelaria Duarte, Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa, 
Coden (Companhia de Desenvolvimento), Clube da Melhor Idade, CAS (Centro de 
Assistência Social), Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Creas (Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social), Guarda Civil Municipal, Diretoria de 
Segurança de Trânsito, Defesa Civil, Secretaria de Saúde, atletas das equipe de Vôlei, 
Karatê, Judô e Xadrez da Secretaria de Esportes e servidores da Administração Municipal. 

O encerramento da caminhada ocorreu na Praça Central José Gazzetta, onde foram 
realizadas apresentações da Turminha Legal e jogos de Xadrez. 

Entre as autoridades que participaram da caminhada estava o presidente da Câmara 
Municipal, Vladimir Antonio da Fonseca, o professor Bi, a vereadora Carla Lucena, os 
secretários de Esportes, Angelo Roberto Réstio, o Nenê Réstio, de Governo, Wagner Morais, 
de Educação, Claudicir Brazilino Picolo, de Finanças e Planejamento, Pedro Daniel dos 
Santos, e de Saúde, Sérgio Molina e o chefe de Gabinete, Vanderlei Cocato. 

Saiba mais sobre a dengue – Cada indivíduo só pode pegar dengue quatro vezes na 
vida. Isso porque existem quatro tipos do vírus. Uma vez infectado, o corpo se torna imune 
a ele. Além disso, outra curiosidade é que somente a fêmea do mosquito transmissor da 
dengue, o Aedes aegypti, é quem pica os seres humanos. 

Entre os principais sintomas estão: febre, dor muscular, dor nas articulações, 
indisposição geral, falta de apetite, manchas vermelhas na pele, diarreia, vômito e dor no 
fundo dos olhos. Após contaminação através da picada do mosquito, os sintomas costumam 
aparecer entre 5 e 10 dias. 

Se entrarem em contato com a água, os ovos colocados até um ano antes podem se 
transformar em larvas em apenas 10 minutos. E, até mesmo um pequeno recipiente como 
uma tampa de garrafa PET, por exemplo, é suficiente para a eclosão do ovo. 

Ações simples podem ser tomadas diariamente em casa para evitar a proliferação do 
mosquito como: manter fechadas caixas d'água e outros recipientes que possam acumular 
água e armazenar adequadamente vasilhames, garrafas, pratos de vasos de plantas, latas, 
pneus velhos e bromélias 

Os munícipes que perceberem os sintomas devem procurar a UBS (Unidade Básica de 
Saúde) mais próxima da residência. E, em casos de sangramento ou dor abdominal, procure 
o Pronto Socorro do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. 

Iniciativas como estas são importantes para o nosso município e merecem o 
reconhecimento desta casa de leis. 

Em face ao exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares no que tange a 
esta iniciativa e requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício aos 
Homenageados, que darão ciência a todos os envolvidos. 

Nova Odessa, 26 de maio de 2015.                           
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 135/2014  
 

Assunto: Congratulações com a comissão organizadora do 

6º Circuito REDS de Corrida, realizado em comemoração 

aos 110 anos de Nova Odessa.   

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida a comissão organizadora do 6º Circuito 

REDS de Corrida, realizado em comemoração ao aniversário de 110 anos de Nova Odessa, 

no dia 31 de maio. 

O evento atraiu mais de 1,1 mil esportistas. Com novo percurso, montado 

especialmente para este ano, a Corrida Nova Odessa 110 Anos encerrou as atividades 

festivas do calendário oficial de comemorações do aniversário da cidade. As provas de 5km, 

10km, Caminhada e Corrida Infantil atraíram público de mais de 1,1 mil pessoas.  

Este tradicional e importante evento foi promovido pelas empresas Reds Calçados, 

Academia Splash e Agência ArtGuth, com o apoio da Prefeitura de Nova Odessa, através da 

Secretaria de Esportes. 

A corrida foi desenvolvida de acordo com as normas da Federação Paulista de 

Atletismo (FPA), órgão fiscalizador das corridas de rua no Estado. O evento também contou 

com o apoio da Guarda Municipal, da Diretoria de Segurança de Trânsito e da Polícia 

Militar.O vencedor da corrida de 10 km na categoria masculina foi Adilson Rogério da Silva. 

Em segundo Oseias da Silva Pinto e em terceiro Admilson Keniano.  

Na categoria feminina, também 10 km, a vencedora foi Raisa Marcelino do 

Nascimento. Em segundo lugar Natália Regina Painelli. Em terceiro ficou Adélia Ferreira 

Batista. 

O vencedor da corrida masculino de 5 km foi André Luiz de Cássia. Em segundo 

lugar Felipe Augusto Scamarelli e em terceiro Ricardo Pedro da Silva.  

Na categoria feminina 5 km, a vencedora foi Vilma da Silva. Em segundo lugar 

Jeane Queiroz e em terceiro Luziene de Jesus Costa. 

Parabéns a comissão organizadora e a toda a equipe de trabalho.  

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 

aos congratulados, dando-lhes ciência da proposição. 

Nova Odessa, 1 de junho de 2015. 

 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 136/2015 
 

Assunto: Congratulações pelo aniversário do Jornal O Liberal, 
comemorado 63 anos de fundação no dia 1º de Junho. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida ao Jornal O Liberal pelo aniversário, 
comemorado 63 anos de fundação no dia 1º de junho.  

De extrema importância na formação da opinião de seus leitores e de inegável 
influência em nossa cidade, O Liberal completa 63 anos crescendo e se fortalecendo como 
nunca.  

Entre as comprovações de sua importância e relevância social, dados do Google 
Analytics, um sistema de monitoramento de tráfego na internet, aponta que o portal de 
notícias do grupo foi acessado em 163 dos 195 países reconhecidos pela ONU (Organização 
das Nações Unidas) no mundo, nos últimos 12 meses. 

Nascido há 63 anos, o Jornal O Liberal marcou a história da imprensa escrita da 
região com lutas e conquistas. Fazendo jornalismo sério e compromissado com a verdade, 
as informações constantes em suas páginas transmitem respeito ao leitor.  

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 
Jornal O Liberal, dando-lhes ciência da proposição. 

Nova Odessa, 01 de junho de 2015. 
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
 

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

 

MOÇÃO N. 137/2015 
 

Assunto: Congratulações com a equipe do Esporte Clube 
Triunfo pela conquista do título do Campeonato Municipal 
de Futebol Minicampo. 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida à equipe do  Esporte Clube Triunfo pela 
conquista do título do Campeonato Municipal de Futebol Minicampo. 

O Campeonato Municipal de Futebol Minicampo teve início no dia 7 de fevereiro e 
contou com a participação de 39 equipes distribuídas em oito grupos. 

O jogo da grande final aconteceu no Estádio Municipal Natal Gazzetta, o Campo do 
Progresso, no dia 25 de maio último. O Triunfo garantiu o título após disputa de pênaltis 
contra o UVA (Unidos da Vila Azenha). Nas penalidades, o Triunfo venceu o UVA por 3 a 2. 

Representaram o Triunfo os seguintes atletas:  
- Luciano Costa; - Samuel Oliveira; - Guilherme Magalhães; - Marcelo Freitas; - 

Fábio Prado; - Josias Filho; - Fransley Luis Almeida; - José Wilson Silva Filho; - João Paulo 
Barbosa; - Aureo Rezende; - Carlos Alves; - John Morato; - José Carlos Silva; - José Maciel; - 
Henri Vile; - Caio de Paula; - Marcelo Sebastião Jesus; - Jhonatan Bragança 

O empenho e a dedicação das atletas, bem como do técnico Sr. Everaldo devem 
ser reconhecidos por essa Casa Legislativa. 

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

Nova Odessa, 1º de junho de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 138/2015 
 
Assunto: Congratulações com os integrantes da Banda 
Sinfônica Municipal “Professor Gunars Tiss” pelo 28º 
aniversário. 

 
Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores: 
 
 
 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida aos componentes da Banda Sinfônica 

Municipal “Professor Gunars Tiss” de Nova Odessa, que completou 28 anos de fundação. 

Para comemorar os 28 anos de fundação da Banda Sinfônica Municipal Professor 

Gunars Tiss, a noite do dia 28 de maio foi especial. Uma apresentação inovadora e 

emocionante, no saguão do Paço Municipal, mostrou ser possível misturar música clássica, 

teatro e cinema. 

Com as trilhas sonoras de clássicos do cinema como inspiração, o maestro Márcio 

Beltrami fez todos recordarem os sucessos da sétima arte com apresentação de uma 

seleção especial dos filmes “Indiana Jones” e “Volta ao Mundo em 80 dias”. Para completar 

a viagem cinematográfica, enquanto ouviam os músicos se apresentando, o público 

acompanhou em um telão algumas imagens dos filmes.  

Beltrami ainda separou trilhas sonoras clássicas, que foram tocadas com maestria 

pelos músicos da banda. Na seleção estavam “Superman”, de John Williams com arranjos 

de Bob Lowden; “Missão Impossível”, com arranjos de Jay Bocook; “Star Wars”, de John 

Williams, com arranjo de Johan de Mey; “Morricone”, de E.Morricone e arranjos de John de 

Mey; e “Piratas do Caribe”, de Klaus Badelt com arranjos de John Wasson.  

Para esta apresentação, ao invés do telão, o público pode interagir com os atores 

Cícero Edno e James Ribeiro, que fizeram apresentações de mímica.  

A Banda Sinfônica Municipal “Professor Gunars Tiss” é um dos orgulhos de Nova 

Odessa. Criada em 1987, possui um histórico de grandes conquistas. Campeã estadual por 

nove vezes, sagrou-se vencedora, em 1997, no Concurso Pró-Banda da Secretaria Estadual 

de Cultura do Estado de São Paulo e foi bi-campeã nacional de bandas nos anos de 1999 e 

2000. 

A carreira sólida levou o grupo, em 2001, a lançar seu primeiro CD, chamado 

“Encontro com a Música”. O segundo CD da banda, “A Música Modo Quartal do Nordeste 

Brasileiro”, foi lançado em 2006 com obras do compositor Normando Carneiro da Silva. 

Em 2007, a banda lançou o terceiro trabalho, em parceria com a Funarte, servindo 

de referência sonora para mais de 1.400 bandas cadastradas no Ministério da Cultura. 

A banda participa regularmente de eventos culturais promovidos pelas 

universidades da região, assim como fóruns regionais de cultura da RMC (Região 

Metropolitana de Campinas). Em 2004, levou a música e cultura regional para a I e II 

Conferência Sulamericana de Compositores, Arranjadores e Maestros. 

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 músicos homenageados, dando-lhes ciência da proposição.   

 

Nova Odessa, 1 de Junho de 2015. 

 
 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 139/2015 
 

Assunto: Congratulações com a equipe do UVA (Unidos da 
Vila Azenha) pela conquista do Campeonato Metropolitano 
de Futebol. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos à 
direção técnica e atletas da equipe do UVA (Unidos da Vila Azenha), pela conquista do 
Campeonato Metropolitano de Futebol. 

O Metropolitano é o maior campeonato regional de futebol e é apelidado pelos 
participantes de Libertadores do Interior. A conquista do UVA é inédita para um time de 
Nova Odessa, sendo a primeira vez que uma equipe da cidade conquista a mais tradicional 
competição de futebol não profissional da Região Metropolitana de Campinas. 

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 técnico Reinaldo Cruz Ferreira, à toda a diretoria:  

DIRETORIA 
Alexandre Benedito Carvalho 
Bruno Rodolfo de Campos 
Carlos Eduardo Bassora Neves 
Carlos Eduardo Siriani (Presidente) 
Carlos Henrique Ragonha 
Diego Henrique Siriani 
Eduardo Carceliano 
Elvis Ricardo Maurício Garcia 
Elton Francisco Santos 
Evander Botelho Naves 
Maycon Welliton Ferreira 
Paulo Roberto Bassora Neves 
Ricardo Barbosa 
Silvia Regina Bassora Neves 
Tiago Darci Abdalla 
Willian Aparecido Ferreira Junior 
e aos atletas: 
Alexandre Diogo Crepaldi 
Elton Gomes Camargo 
Gean Henrique da Silva 
Guilherme de Lucas Rodrigues Magai 
Guilherme Lima Vilela 
Gustavo Tonote Malagutti 
Higor  Guariento  
Leandro de Pádua Sousa 
Leonardo Furtado 
Lucas Bortoleto Pereira 
Luciano Luís Pereira Lima 
Luís Cláudio de Campos 
Luís Guilherme Karaski Chagas 
Luiz Filipe de Sousa Salvador 
Michael Lopes Galieta 
Paulo Roberto Bassora Neves 
Rafael Roberto Duarte 
Richard Brendo Oliveira 
Rodrigo Lopes Monteiro 
Vinicius Faria dos Santos 
Vinicius Moreno de Souza 
Wender Henrique de Assis 
 
Nova Odessa, 1 de junho de 2014. 

 
VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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MOÇÃO N. 141/2015 
 

Assunto: Aplausos ao Secretário da Agricultura e 
Abastecimento, Sr. Arnaldo Jardim, pela entrega de um 
veículo à Casa da Agricultura de nosso município. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE APLAUSOS, através da qual enviamos nossos cumprimentos ao 
Secretário da Agricultura e Abastecimento, Sr. Arnaldo Jardim (PPS), pela entrega de 
veículo para a Casa da Agricultura de nosso município. 

A ação faz parte do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável do Programa 
Microbacias II – Acesso ao Mercado, que objetiva investir na infraestrutura para melhorar as 
condições de trabalho dos técnicos, ampliando o atendimento aos agricultores. São 
beneficiados pelo programa associações e cooperativas formalmente constituídas no Estado 
de São Paulo e produtores rurais, membros dessas organizações, além de comunidades 
tradicionais indígenas e quilombolas. 

A ação do Governo do Estado em parceria com o Banco Mundial já entregou entre 
2012 e 2014, 363 novos veículos, somando um investimento de R$ 8,9 milhões. Estão 
previstos para este ano a entrega de 72 carros, sendo que já foram entregues 62 veículos. 

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 Secretário da Agricultura e Abastecimento, Sr. Arnaldo Jardim (PPS), dando-lhes ciência 
desta proposição. 

Nova Odessa, 02 de junho de 2015. 
JOSÉ PEREIRA 

 

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

 
MOÇÃO N. 143/2015 
 

Assunto: Congratulações com os servidores que 
integravam o Quadro de Pessoal da Administração 
passada e que hoje participam da atual Administração. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, por meio da qual enviamos nossos cumprimentos 

ao Sr. Heloiso Sérgio Molina Parras, ao Dr. José Lourenço Jorge de Alvarenga, à Sra. Ana 

Paula Marmilli de Alvarenga e à Sra. Roselene Batista por suas inequívocas qualidades 

profissionais.  

Os congratulados exerceram cargos em comissão na Administração do Ex-Prefeito 

Manoel Samartin e atualmente prestam relevantes serviços à atual. 

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 aos homenageados, dando-lhes ciência da proposição. 

Nova Odessa, 08 de junho de 2015. 

 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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MOÇÃO N. 144/2015 

 

Assunto: Aplausos aos servidores desta Casa Legislativa 

que se graduaram no Curso de Gestão Pública, oferecido 

pela UNINTER – Centro Universitário Internacional. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária a presente MOÇÃO DE 

APLAUSOS através da qual enviamos nossos cumprimentos aos servidores desta Casa 

Legislativa que se graduaram no Curso de Gestão Pública, oferecido pela UNINTER – Centro 

Universitário Internacional. 

Gestão Pública é uma área do conhecimento dedicada ao estudo das atividades 

relacionadas à gerência de instituições públicas, cabendo ao profissional coordenar, 

planejar e executar processos em departamento estaduais e federais, com ênfase na área 

municipal. Para isso, utiliza noções gerais de direito e economia, além de conhecimentos 

específicos em políticas públicas, legislação regulamentadora e teorias clássicas da 

administração. 

Nesse sentido, nos últimos dois anos alguns servidores desta Casa Legislativa 

frequentaram referido curso visando aprimorar os serviços que prestam à população do 

Município. 

Tais profissionais demonstraram, à luz de critérios objetivos e impessoais, serem 

detentores da qualificação técnica necessária ao exercício profissional adequado dos cargos 

em que ocupam. 

Desse modo, o empenho e a dedicação dos referidos servidores devem ser 

reconhecidos por essa Casa Legislativa.  

Ante ao exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange a esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício aos 

servidores abaixo mencionados, dando-lhes ciência do teor da presente proposição: 

- Eliseu de Souza Ferreira – Diretor Geral; 

- Lucimar de Souza M. Rodrigues – Assessora de Gabinete; 

- Daniel Carlos Tavares – Assessor Legislativo; 

- Ademir S. Baungartner – Vigia; 

- Rita de Cássia C. Martinhão – Assessora Legislativa. 

Nova Odessa, 02 de junho de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 145/2015 
 

Assunto: Congratulações com o Padre Victor 

Facchin, pelos sessenta anos de sacerdócio.  

 

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 padre Victor Facchin, pelos sessenta anos de sacerdócio. 

O homenageado é um missionário suscitador de vocações e construtor, pois, por 

onde passou, deixou sólidas estruturas de obras sociais e religiosas. Nesse sentido, com a 

finalidade de prestar uma singela homenagem a esse homem extraordinário, reproduzimos, 

abaixo, parte da biografia desse grande sacerdote, apresentada pelo Padre Renato 

Marchioro, para instruir o Projeto de Decreto Legislativo n. 06/2005, que concedeu ao 

homenageado a Medalha do Mérito Dr. Carlos José de Arruda Botelho (Decreto Legislativo n. 

85, de 18 de outubro de 2005).   

Padre Victor nasceu em Lamon, Itália, aos 17 de dezembro de 1926. Seus pais 

foram Quinto Facchin e Maria Malacarne, dos quais recebeu, juntamente com seus onze 

(11) irmãos, uma sólida formação humana e cristão. 

No Batismo, deram-lhe o nome de Bôrtolo e logo o encaminharam para a Igreja, 

onde frequentou a catequese em preparação à Primeira Eucaristia e ao Sacramento do 

Crisma. Na sua memória está bem guardada a figura de Dona Helena, sua catequista, que 

influiu profundamente na sua formação religiosa.  

Desde pequeno quis servir o altar se tornando coroinha, desempenhando este 

ministério com muita seriedade e diligência, tanto que pediu à sua mãe para confeccionar 

um sapato de pano, para não fazer barulho, enquanto ajudava aquele que seria o seu 

modelo de sacerdote, Mons. Antonio Slongo, naquele tempo pároco da sua cidade. 

Em 1940, ingressou em um Seminário Canossiano. Em 15 de setembro de 1946, 

entrou no noviciado dos Padres Canossianos para conhecer melhor a Congregação, o seu 

carisma, suas normas e orientações e, aos 16 de setembro do ano seguinte, aceitou 

pertencer à mesma, emitindo os primeiros votos e se consagrando, definitivamente, em 

1952.  

Na vida religiosa, assumiu o nome de Victor, sua marca registrada, que suscita por 

onde passa, entusiasmo e alegria, sobretudo nas crianças. 

Após o noviciado, frequentou o Curso de Filosofia e Teologia, em Veneza e 

Monselice-Pádua. Aos 8 de dezembro de 1954 recebeu a Ordem do Diaconato, que lhe deu 

a oportunidade de servir ao altar numa das Missas celebrada pelo Papa João XXIII e, aos 12 

de junho de 1955, foi consagrado sacerdote pelas mãos de Dom Jerônimo, Bispo de Pádua. 

O seu primeiro campo de apostolado foi no Oratório Canossiano na cidade de 

Voghera, onde permaneceu por alguns anos. Em seguida, foi enviado como orientador 

pedagógico dos seminaristas menores na cidade de Fonzaso. Voltou novamente para a 

cidade de Voghera, como inspetor de alunos do Colégio Enel. Em 1969 foi escolhido como 

superior de um pensionato de estudantes da cidade de Feltre. A cidade de Voghera o teve 

por uma terceira vez de volta, como diretor e guia a frente novamente do Oratório. 

Em 1974 recebeu o convite para ser missionário e veio para o Brasil. Prestou, num 

primeiro momento, os seus serviços nas cidades de Araras, Santa Rita do Passa Quatro e 

Valinhos, até que foi enviado para Americana, para a Paróquia São Domingos. Com sua 

ampla visão pastoral, estruturou aquela comunidade de todos os serviços pastorais, levou a 

termo a grandiosa Igreja Matriz e incentivou para que todos os bairros tivessem sua própria 

capela, salão de festas e salas de catequese. Depois de oito anos de incansável trabalho 
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apostólico, veio para Nova Odessa.   

Também aqui completou a majestosa Igreja Matriz, fez surgir as comunidades de 

Santa Rosa, Santo Amaro, Santa Madalena de Canossa, Santa Rita de Cássia, Santa 

Edwirges, São Pedro, Santa Teresinha, Santa Luzia, São José Operário e São Francisco. 

A vida religiosa dos fiéis foi se fortalecendo e a participação cada vez mais 

aumentado. Atenção especial sempre foi dedicada aos coroinhas com intuito de conseguir 

vocações para a vida sacerdotal e religiosa. Perante o seu convite, muitos abraçaram a vida 

sacerdotal ou religiosa. 

Em 1999, deixou Nova Odessa e se transferiu para Piabetá-Magé, no Estado do Rio 

de Janeiro, vivendo mais uma experiência do seu sacerdócio e sendo um sinal de esperança 

para aquele povo sofrido e desesperançado. 

Após cinco anos, voltou para Nova Odessa onde continua com a mesma 

disponibilidade e dedicação a plantar a semente para que tudo possa “florescer em Cristo”.     

O incansável trabalho do Padre Victor foi reconhecido por esta Câmara Municipal 

em diversas legislaturas. Além das inúmeras moções dirigidas ao congratulado, em 18 de 

agosto de 1995, este Poder Legislativo outorgou-lhe o Título de Cidadão Novaodessense. 

Em 2000, essa Egrégia Casa de Leis deixou gravado o seu nome na Creche 

Municipal do Jardim São Manoel, demonstrando a gratidão do povo novaodessense ao 

trabalho desenvolvido em prol das nossas crianças (Lei n. 1771, de 9 de outubro de 2000). 

Por último, em 2005, ele recebeu a medalha do mérito Dr. Carlos José de Arruda 

Botelho. 

Agradecemos a dedicação e o carinho ofertados pelo congratulado ao nosso povo 

nesses sessenta anos de sacerdócio.  

Ante ao exposto, na expectativa de receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange a esta iniciativa, requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 

homenageado, dando-lhe ciência da proposição. 

Nova Odessa, 9 de junho de 2015. 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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ORDEM DO DIA 
 

PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 
15 DE JUNHO DE 2015. 

 
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO 

 
01 – PROJETO DE LEI N. 35/2015 DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE 
AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016. 

Projeto de lei contém emendas. 
 

 EMENDA N.08/2015 – MODIFICATIVA 
Art. 1º. Os parágrafos do art. 8º, 9º, 10 e 20 do projeto de lei n. 35/2015 passam a ser 

redigidos em consonância com as disposições contidas no art. 10, III da Lei Complementar 
n. 95, de 26 de fevereiro de 1998. 

Nova Odessa, 12 de maio de 2015. 
VAGNER BARILON 

 
 EMENDA N. 09/2015- SUPRESSIVA 

Art. 1º. Suprima-se o inciso II do art. 9º do projeto de lei n. 35/2015, renumerando-se 
os demais incisos. 

Nova Odessa, 12 de maio de 2015. 
VAGNER BARILON 

 
PARECER DAS EMENDAS: 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Atendendo ao despacho do presidente desta Câmara Municipal, promovi análise em 

relação às emendas apresentadas ao projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal que 
dispõe sobre as Diretrizes a serem observadas para a elaboração da Lei Orçamentária para 
o exercício de 2016, e submeto à apreciação desta Comissão as seguintes considerações:  

Sobre a possibilidade de emendas à LDO, trago a colação excerto do parecer n. 
683/99, do IBAM, que expõe os critérios a serem observados pelos parlamentares nesta 
atividade.  

A proposta de Diretrizes Orçamentárias, ao estabelecer metas e prioridades para a 
Administração Pública em conformidade com a do PPA (CF, art. 165, inc. II c/c art. 166, §4º), 
faz o detalhamento prévio deste último, fundado em considerações econômicas e sociais, 
que orientará a elaboração da LOA, razão pela qual se encarta na competência reservada 
ao Executivo, vez que, em conformidade com o princípio estabelecido no art. 2º, da 
Constituição Federal, é ele o responsável, preponderantemente, por gerir a máquina 
estatal. Daí porque, a referida proposta não admite, de forma desmedida, apresentação de 
emendas parlamentares, as quais, além de criarem ou extinguirem programas, instituem 
despesas incompatíveis com os programas governamentais elaborados pelo Chefe do 
Executivo legitimado constitucionalmente para tanto. 

Sobre o tema, importa registrar, finalmente, que o PPA serve de ponto de partida para 
a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e esta, por sua vez, norteará a Lei 
Orçamentária Anual - LOA, dando ensejo a um processo em cadeia em que uma proposta 
influenciará diretamente na outra e gozarão, todas, de eficácia recíproca. O exercício do 
poder de emenda dos parlamentares, no transcorrer desse processo em cadeia, foi limitado 
pelo legislador constituinte originário que restringiu as hipóteses para apresentação de 
emendas as quais apenas serão viáveis se observarem rigorosamente o art. 63 c/c art. 166, 
§§ 4º e 7º da Constituição Federal. (grifo nosso) 

Neste sentido, dispõe o art. 63 da Constituição Federal que não será admitido 
aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da 
República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º, bem como nos projetos sobre 
organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 
dos Tribunais Federais e do Ministério Público. 

No presente caso, a regra constitucional a ser observada é a contida no § 4º do art. 
166, qual seja, as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser 
aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.   
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Feitas estas considerações, passo a analisar as vinte e três (23) emendas 
apresentadas. 

EMENDAS N. 01/2015, N. 02/2015 E N. 03/2015 – PELA REJEIÇÃO  
As emendas de autoria do nobre vereador Avelino Xavier Alves objetivam incluir no 

referido projeto as seguintes obras:  
a) construção de calçada na Rua Guadalajara, no Jardim São Jorge; 
b) construção de calçada na Rua João Teixeira de Camargo, no Jardim Éden; 
c) implantação de iluminação pública no calçadão da Rua Alexandre Bassora, no 

Jardim Nossa Senhora de Fátima. 
As medidas propostas constam do PPA e do projeto de lei n. 35/2015, de forma 

genérica, sob os códigos 1048 (calçadas) e 1007 (iluminação), razão pela qual opino pela 
rejeição das três emendas. 

EMENDA N. 04/2015 – PELA REJEIÇÃO 
A emenda de autoria do nobre vereador Sebastião Gomes dos Santos objetiva incluir 

no referido projeto a implantação de iluminação pública na Rua Frederico Puke (estrada de 
acesso ao Recanto do Guarapari). 

A medida proposta consta do PPA e do projeto de lei n. 35/2015, de forma genérica, 
sob o código 1007, razão pela qual opino pela rejeição da presente emenda. 

EMENDAS N. 05/2015, N. 06/2015 E N. 07/2015 – PELA REJEIÇÃO 
As emendas de autoria do nobre vereador Celso Gomes dos Reis Aprígio objetivam 

incluir no referido projeto as seguintes obras:  
a) implantação de cobertura em frente ao Pronto Socorro do Hospital Municipal; 
b) construção de um chafariz com bebedouro e dispositivo no Terminal Rodoviário 

Urbano Central; e, 
c) implantação de uma praça com parquinho infantil e academia da melhor idade na 

Rua Helena Peterson Valente, no Jardim Campos Verdes. 
As reformas do Terminal Rodoviário e do Hospital estão contempladas no projeto 

originário sob os códigos 1033 e 1004, respectivamente, bem como a construção de novas 
praças (código 1046), razão pela qual opino pela rejeição das emendas.  

EMENDAS N. 08/2015 E N. 09/2015 – PELA APROVAÇÃO 
O escopo da emenda n. 08/2015 de autoria do nobre vereador Vagner Barilon é 

adequar a articulação do projeto de lei em questão às disposições contidas no inciso III do 
art. 10 da Lei Complementar n. 95, de 26 de fevereiro de 1998, razão pela qual opino pela 
sua aprovação. 

A emenda n. 09/2015 do mesmo vereador também possui função retificadora e tem 
por finalidade excluir o inciso II do art. 9º do projeto de lei (realizar contratação de operação 
de crédito internar). 

Isto posto, considerando o caráter reparatório da emenda, opino pela sua aprovação. 

EMENDAS N. 10/2015, N. 11/2015, N. 12/2015, N. 13/2015, N. 14/2015, N. 15/2015, N. 
16/2015, N. 17/2015 E N. 18/2015 – PELA REJEIÇÃO 

As emendas acima especificadas, todas de autoria do nobre vereador Cláudio José 
Schooder têm por finalidade possibilitar a inclusão na presente proposição das seguintes 
obras e projetos: 

a) campanha de castração;  
b) construção de UBS na região formada pelos bairros Triunfo, Nossa Senhora de 

Fátima, Santa Luiza I e II e Residencial Terra Nova; 
c) implantação de Academias da Melhor Idade nos bairros Jequitibás, Santa Luiza I, 

Nossa Senhora de Fátima, São Francisco, Santa Rita I, Alvorada, Vila Azenha e Jardim 
Eneides; 

d) implantação de campos de areia no Residencial Terra Nova e na região do Jardim 
das Palmeiras e Monte das Oliveiras; 

e) construção de praça nos bairros Jardim Campos Verdes e Residencial Jequitibás; 
f) construção de prédio da Guarda Municipal na região do Residencial Triunfo e Jardim 

Nossa Senhora de Fátima; 
g) implantação de creche no Residencial Terra Nova; 
h) construção de galerias de águas pluviais na região do Jardim Santa Luiza e Nossa 

Senhora de Fátima; e, 
i) desassoreamento do Ribeirão Quilombo. 
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As emendas acima especificadas já estão contempladas no projeto originário, razão 
pela qual opino pela rejeição das mesmas.  

EMENDA N. 19/2015 – PELA REJEIÇÃO 

A emenda de autoria do nobre vereador Avelino Xavier Alves objetiva incluir no 
referido projeto a reforma da Praça do Jardim São Jorge.  

A reforma de praças consta do PPA e do projeto de lei n. 35/2015, de forma genérica, 
sob o código 1046, razão pela qual opino pela rejeição da presente emenda. 

EMENDA N. 20/2015 – PELA REJEIÇÃO 

A finalidade da emenda é possibilitar a concessão de subvenção à Associação de Pais, 
Amigos e Deficientes Auditivos de Nova Odessa – APADANO em 2016. 

Referida emenda não guarda pertinência com o objeto da proposição. Por exigência a 
concessão de subvenção deve ser autorizada por lei específica para cada exercício. Nesse 
sentido é o seguinte julgado do STF: 

“O exercício do poder de emenda, pelos membros do parlamento, qualifica-se como 
prerrogativa inerente à função legislativa do Estado - O poder de emendar - que não 
constitui derivação do poder de iniciar o processo de formação das leis - qualifica-se como 
prerrogativa deferida aos parlamentares, que se sujeitam, no entanto, quanto ao seu 
exercício, às restrições impostas, em "numerus clausus", pela Constituição Federal. - A 
Constituição Federal de 1988, prestigiando o exercício da função parlamentar, afastou 
muitas das restrições que incidiam, especificamente, no regime constitucional anterior, 
sobre o poder de emenda reconhecido aos membros do Legislativo. O legislador 
constituinte, ao assim proceder, certamente pretendeu repudiar a concepção regalista de 
Estado (RTJ 32/143 - RTJ 33/107 - RTJ 34/6 - RTJ 40/348), que suprimiria, caso prevalecesse, 
o poder de emenda dos membros do Legislativo. - Revela-se plenamente legítimo, desse 
modo, o exercício do poder de emenda pelos parlamentares, mesmo quando se tratar de 
projetos de lei sujeitos à reserva de iniciativa de outros órgãos e Poderes do Estado, 
incidindo, no entanto, sobre essa prerrogativa parlamentar - que é inerente à atividade 
legislativa -, as restrições decorrentes do próprio texto constitucional (CF, art. 63, I e II), 
bem assim aquela fundada na exigência de que as emendas de iniciativa parlamentar 
sempre guardem relação de pertinência com o objeto da proposição legislativa” (STF, Pleno, 
ADI nº 973-7/AP – medida cautelar. Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19 dez. 2006, p. 34 –g.n.). 

Assim, considerando-se que a concessão de subvenção não guarda relação de 
pertinência com o objeto da presente proposição opino pela rejeição da presente emenda. 

EMENDAS N. 21/2015, N. 22/2015 E N. 23/2015 – PELA REJEIÇÃO 
As emendas de autoria do nobre vereador Antonio Alves Teixeira objetivam incluir no 

referido projeto a construção de calçadas nos seguintes logradouros:  
a) Rua Ricardo Mendes, na Vila Letônia; 
b) Rua Pedro Parra de Camargo, ao lado da escola Profª Dorti Zambello Calil;  
c) Rua Antonio de Oliveira, na Vila Azenha.  
As obras propostas constam do PPA e do projeto de lei n. 35/2015, de forma genérica, 

sob o código 1048, razão pela qual opino pela rejeição das emendas. 
Resumidamente, opinamos pela aprovação das emendas n. 08 e 09/2015 e rejeição 

das demais. 
Nova Odessa, 25 de maio de 2015. 

AVELINO XAVIER ALVES   JOSÉ PEREIRA 
           

VOTO EM SEPARADO – EMENDAS 
Trata-se de parecer sobre as emendas apresentadas ao projeto de lei de autoria do 

Prefeito Municipal que dispõe sobre as Diretrizes a serem observadas para a elaboração da 
Lei Orçamentária para o exercício de 2016.  

Com fulcro no inciso III do §4º do art. 68 do Regimento Interno, apresento voto em 
separado, contrário à manifestação do relator, por me opor frontalmente às suas 
conclusões e entender que as emendas n. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23  também devam ser submetidas à deliberação plenária, pelas 
razões a seguir expostas. 

EMENDAS N. 01/2015, N. 02/2015 E N. 03/2015 – PELA APROVAÇÃO  
As emendas de autoria do nobre vereador Avelino Xavier Alves objetivam incluir no 

referido projeto as seguintes obras:  
a) construção de calçada na Rua Guadalajara, no Jardim São Jorge; 
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b) construção de calçada na Rua João Teixeira de Camargo, no Jardim Éden; 
c) implantação de iluminação pública no calçadão da Rua Alexandre Bassora, no 

Jardim Nossa Senhora de Fátima. 
As medidas propostas constam do PPA e do projeto de lei n. 35/2015, de forma 

genérica, sob os códigos 1048 (calçadas) e 1007 (iluminação), razão pela qual opino pela 
aprovação das três emendas. 

EMENDA N. 04/2015 – PELA APROVAÇÃO 
A emenda de autoria do nobre vereador Sebastião Gomes dos Santos objetiva incluir 

no referido projeto a implantação de iluminação pública na Rua Frederico Puke (estrada de 
acesso ao Recanto do Guarapari). 

A medida proposta consta do PPA e do projeto de lei n. 35/2015, de forma genérica, 
sob o código 1007, razão pela qual opino pela aprovação da presente emenda. 

EMENDAS N. 05/2015, N. 06/2015 E N. 07/2015 – PELA APROVAÇÃO 
As emendas de autoria do nobre vereador Celso Gomes dos Reis Aprígio objetivam 

incluir no referido projeto as seguintes obras:  
a) implantação de cobertura em frente ao Pronto Socorro do Hospital Municipal; 
b) construção de um chafariz com bebedouro e dispositivo no Terminal Rodoviário 

Urbano Central; e, 
c) implantação de uma praça com parquinho infantil e academia da melhor idade na 

Rua Helena Peterson Valente, no Jardim Campos Verdes. 
As reformas do Terminal Rodoviário e do Hospital estão contempladas no projeto 

originário sob os códigos 1033 e 1004, respectivamente, bem como a construção de novas 
praças (código 1046), razão pela qual opino pela aprovação das emendas.  

EMENDAS N. 10/2015, N. 11/2015, N. 12/2015, N. 13/2015, N. 14/2015, N. 15/2015, N. 
16/2015, N. 17/2015 E N. 18/2015 – PELA APROVAÇÃO 

As emendas acima especificadas, todas de autoria do nobre vereador Cláudio José 
Schooder têm por finalidade possibilitar a inclusão na presente proposição das seguintes 
obras e projetos: 

a) campanha de castração;  
b) construção de UBS na região formada pelos bairros Triunfo, Nossa Senhora de 

Fátima, Santa Luiza I e II e Residencial Terra Nova; 
c) implantação de Academias da Melhor Idade nos bairros Jequitibás, Santa Luiza I, 

Nossa Senhora de Fátima, São Francisco, Santa Rita I, Alvorada, Vila Azenha e Jardim 
Eneides; 

d) implantação de campos de areia no Residencial Terra Nova e na região do Jardim 
das Palmeiras e Monte das Oliveiras; 

e) construção de praça nos bairros Jardim Campos Verdes e Residencial Jequitibás; 
f) construção de prédio da Guarda Municipal na região do Residencial Triunfo e Jardim 

Nossa Senhora de Fátima; 
g) implantação de creche no Residencial Terra Nova; 
h) construção de galerias de águas pluviais na região do Jardim Santa Luiza e Nossa 

Senhora de Fátima; e, 
i) desassoreamento do Ribeirão Quilombo. 
As emendas acima mencionadas são compatíveis com o PPA. Ademais, elas não criam 

ou extinguem programas, ou instituem despesas incompatíveis com os programas 
governamentais elaborados pelo Chefe do Executivo, razão pela qual opino pela aprovação 
das mesmas.  

EMENDA N. 19/2015 – PELA APROVAÇÃO 

A emenda de autoria do nobre vereador Avelino Xavier Alves objetiva incluir no 
referido projeto a reforma da Praça do Jardim São Jorge.  

A reforma de praças consta do PPA e do projeto de lei n. 35/2015, de forma genérica, 
sob o código 1046, razão pela qual opino pela aprovação da presente emenda. 

EMENDA N. 20/2015 – PELA APROVAÇÃO 

A finalidade da emenda é aprimorar a proposição originária, de forma a possibilitar a 
concessão de subvenção à Associação de Pais, Amigos e Deficientes Auditivos de Nova 
Odessa – APADANO em 2016. 

Considerando tratar-se de entidade beneficente, declarada de utilidade pública em 
1999 (Lei n. 1.705, de 10 de dezembro de 1999) e que reconhecidamente presta relevantes 
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serviços ao Município, opino pela aprovação da presente emenda. 
EMENDAS N. 21/2015, N. 22/2015 E N. 23/2015 – PELA APROVAÇÃO  
As emendas de autoria do nobre vereador Antonio Alves Teixeira objetivam incluir no 

referido projeto a construção de calçadas nos seguintes logradouros:  
a) Rua Ricardo Mendes, na Vila Letônia; 
b) Rua Pedro Parra de Camargo, ao lado da escola Profª Dorti Zambello Calil;  
c) Rua Antonio de Oliveira, na Vila Azenha.  
As obras propostas constam do PPA e do projeto de lei n. 35/2015, de forma genérica, 

sob o código 1048, razão pela qual opino pela aprovação das emendas. 
Resumidamente, opino pela aprovação das vinte e três emendas apresentadas ao 

Projeto de Lei n. 35/2015, por serem compatíveis com o plano plurianual. 
Nova Odessa, 25 de maio de 2015. 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
 

 PROJETO DE LEI N. 35/2015 DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, QUE DISPÕE SOBRE AS 
DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O 

EXERCÍCIO DE 2016. 
QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria simples - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Simbólico 

 
CAPÍTULO I - DAS DIRETRIZES GERAIS 
Art. 1º Ficam estabelecidas, para a elaboração do Orçamento do Município, relativo ao 

exercício financeiro de 2016, as Diretrizes Gerais de que trata este Capítulo, os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei 
Federal nº 4320 de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei 
Orgânica do Município de Nova Odessa.  

Parágrafo único – Integram a presente Lei os demonstrativos dos anexos exigidos em 
conformidade com o artigo 4º, §1º, §2º e §3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 2º As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, 
deverão atender a estrutura orçamentária e as determinações emanadas pelos setores 
competentes da área. 

Art. 3º A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da 
receita e a fixação da despesa, face à Constituição Federal de 1988 e à Lei de 
Responsabilidade Fiscal atenderá a um processo de planejamento permanente, à 
descentralização, à participação comunitária, conterá “Reserva de Contingência”, 
identificada pelo código 9.99.99.999, no montante de R$ 670.220,00, equivalente a 0,38% 
(zero vírgula trinta e oito por cento) da receita corrente projetada para o exercício de 2016, 
a fim de atender passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas 
públicas, nos termos do §3º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Parágrafo Único – Caso não haja a incidência dos riscos indicados neste artigo, a 
Reserva de Contingência poderá ser utilizada para atender a abertura de créditos 
adicionais. 

Art. 4º A proposta orçamentária (LOA) do Município para 2016, que abrangerá o 
orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, será composta de: 

I - mensagem; 
II – projeto de Lei do orçamento anual; 
III – demonstrativos e anexos da Lei Federal 4320 de 17 de março de 1964, e 

alterações posteriores; 
IV – relação dos projetos e atividades; 
V – Anexos do orçamento; 
Art. 5º O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, sua proposta parcial até 

30 de agosto de 2015, nos termos da legislação em vigor, para fins de inclusão no Projeto 
de Lei do Orçamento Anual.    

Art. 6º A Lei Orçamentária Anual dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da 
receita, atenção aos princípios de: 

I – prioridade na área de investimentos e na prestação de serviços essenciais; 
II – austeridade na gestão dos recursos públicos; 
III - modernização na ação governamental e, 
IV – princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução 

orçamentária. 
CAPÍTULO II - DAS METAS FISCAIS 
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Art. 7º A proposta orçamentária anual atenderá as diretrizes gerais e aos princípios da 
unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas 
exceder a previsão da receita para o exercício. 

Art. 8º As receitas e despesas serão orçadas no orçamento programa para 2016, em 
conformidade com o demonstrativo I, que dispõe sobre o anexo das Metas Fiscais. 

Parágrafo primeiro - Os valores estipulados para 2016 poderão ser aumentados ou 
reduzidos, quando da elaboração da proposta orçamentária , a ser enviada ao Poder 
Legislativo até 30 de setembro de 2015, caso ocorram novos fatores que possam 
influenciar a alteração dos valores indicados no demonstrativo I. 

Parágrafo segundo - Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação 
orçamentária e recursos suficientes para atender a despesa, e se esta extrapolar o 
exercício financeiro deverá haver previsão de continuidade no Plano Plurianual e na Lei de 
Diretrizes orçamentárias.  

Art. 9º O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal de 1998 e 
na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, a: 

I – realizar operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecida a 
legislação em vigor; 

II – realizar contratação de operações de crédito interna; 
III – abrir créditos adicionais suplementares correspondentes a 30% (trinta por cento) 

do total do orçamento da despesa; 
IV – contingenciar parte das dotações orçamentárias, quando a evolução da receita 

comprometer os resultados previstos; 
V – conceder a órgãos federais e estaduais e municipais, de acordo com as 

disponibilidades financeiras, recursos para despesas de seus custeios, inclusive cessão de 
servidores, nos termos do artigo 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, 
(Lei de Responsabilidade Fiscal). 

VI – Firmar parceria por meio de convênio ou contrato de gestão, com entidades 
filantrópicas ou pessoas jurídicas de direito privado, visando fomentar atividades 
relacionadas às áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção 
e preservação do meio ambiente, cultura, esportes e saúde (artigo 199, §1º, da C.F.). 

Parágrafo primeiro - Exclui-se do limite referido no inciso II, deste artigo, os créditos 
adicionais suplementares: 

a) destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes a precatórios judiciais; 
b) destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes ao serviço da dívida; 
c) destinados a suprir insuficiência nas dotações de pessoal e seus reflexos; 
Parágrafo segundo - A abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata 

este artigo fica condicionada à existência de recursos que atendam a suplementação, nos 
termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 1964. 

Art. 10. Para atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, compete ao Poder 
Executivo: 

I – estabelecer programação financeira e o cronograma de execução mensal de 
desembolso; 

II – publicar até o ultimo dia do mês seguinte ao encerramento de cada bimestre, 
relatório resumido da execução orçamentária; 

III – emitir até o ultimo dia do mês seguinte do encerramento de cada quadrimestre o 
Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das Metas Fiscais que será 
apresentado em audiência pública perante a Câmara de Vereadores nos prazos estipulados 
no art. 9º, §4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Parágrafo primeiro - Se verificado ao final de um bimestre, que a realização da receita 
poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal 
estabelecidas no demonstrativo I, será providenciada a limitação de empenhos, e 
movimentação financeira nos montantes necessários ao restabelecimento do equilíbrio 
orçamentário, segundo os seguintes critérios: 

a) limitação dos empenhos relativos aos investimentos, exceto os relacionados às 
obrigações constitucionais legais; 

b) limitação dos empenhos relativos ao custeio, exceto os relacionados aos serviços 
essenciais e as obrigações constitucionais legais. 

Parágrafo segundo Os Planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Anual, 
Prestação de Contas e os Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, serão 
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amplamente divulgados, inclusive pela rede mundial de computadores - internet e ficarão à 
disposição da comunidade. 

Parágrafo terceiro - O desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara 
Municipal será feito sob a forma de duodécimos, até o dia 20 de cada mês, ou de comum 
acordo entre os Poderes. 

CAPÍTULO III - DO ORÇAMENTO FISCAL 
Art. 11. O Orçamento Fiscal abrangerá o Poder Executivo e Legislativo, e será 

elaborado obedecida a classificação integrante da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 
1964, da Portaria 42, de 14 de abril de 1999, da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de 
maio de 2001 do Ministério de Orçamento e Gestão, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 14 
de outubro de 2008 e alterações posteriores. 

Art. 12 - As despesas com pessoal e encargos não poderão exceder o limite de 54% 
para o Executivo e 6% para o Legislativo, da Receita Corrente Líquida, e os aumentos para 
o próximo exercício ficarão condicionados a esses limites, dependerá da existência de 
recursos e das disposições expressas no artigo nº 169 da Constituição Federal.  

Art. 13. A concessão de qualquer vantagem, a criação de cargos e empregos públicos, 
a criação ou alteração da estrutura de carreira e na estrutura administrativa, bem como a 
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, poderá ser efetuada, em ambos os 
Poderes, desde que: 

I – haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas 
de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

II – atenda o disposto no artigo 12 desta Lei. 
Parágrafo único - O Município poderá conceder aos servidores municipais da 

Administração Direta e Indireta, reajustes, aumentos da remuneração ou quaisquer outras 
vantagens de caráter pecuniário, em atendimento ao disposto neste artigo, bem como no 
disposto no inciso X, artigo 37, da Constituição Federal. 

Art. 14. O Município aplicará no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das receitas 
resultantes de impostos, compreendidas as transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino básico fundamental e infantil, de conformidade com o artigo 
212 da Constituição Federal, em concordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 
14/96. 

Art. 15. Para cumprimento do disposto no §3º do artigo 16, da Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2000, considera-se irrelevante as despesas decorrentes da criação, 
expansão, ou aperfeiçoamento da ação governamental, aquelas cujo valor não ultrapasse o 
limite da alínea a do inciso II do artigo 23, da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores. 

CAPÍTULO IV - DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
Art. 16. O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo, Projeto de Lei 

dispondo sobre alterações no sistema tributário municipal, e em especial sobre: 
I – atualização do mapa de valores do Município; 
II – atualização dos padrões de construção, criando inclusive novas classificações; 
III – revisão parcial ou total da legislação tributária do Município; 
IV – revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a 

justiça fiscal; 
Parágrafo único – As propostas de alteração de que trata este artigo, deverão ser 

encaminhadas ao Poder Legislativo até o término do exercício anterior ao da incidência. 
CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 17. A proposta orçamentária do Poder Legislativo obedecerá aos limites previstos 

na Emenda Constitucional nº 25/2000, ou outra determinação que seja estabelecida em 
legislação posterior. 

Art. 18. Na Lei Orçamentária Anual, as despesas de Juros, Amortizações e Demais 
Encargos da Dívida, serão fixadas com base nas Operações Contratadas ou Pactuadas. 

Art. 19. A Lei Orçamentária Anual deverá alocar prioritariamente recursos para o 
exercício de 2016, em projetos em andamento ou iniciados em 2015. 

Art. 20. O Poder Executivo poderá fazer constar no Orçamento Anual, dotação 
orçamentária para concessão de Auxílios e Subvenções, às Entidades sem fins lucrativos 
devidamente reconhecidas de utilidade pública. 

Parágrafo primeiro - O rateio será objeto de Projeto de Lei específica, que identificará 
as Entidades beneficiadas e os respectivos valores. 

Parágrafo segundo - O prazo para prestação de contas dos auxílios e subvenções será 
de até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício em que forem concedidos. 



 

104 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

Art. 21. O Município aplicará no mínimo 15% (quinze por cento) das Receitas 
relacionadas na Emenda Constitucional nº 29/00, nas ações que envolvem a Saúde Pública 
do Município. 

Art. 22. O Poder Executivo colocará à disposição do Ministério Público e da Câmara 
Municipal, até 31 de agosto de 2015, os estudos e estimativas das Receitas para o Exercício 
de 2016, acompanhado da respectiva metodologia de cálculo. 

Art. 23. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de setembro de 2015, o Projeto de Lei 
do Orçamento Anual, ao Poder Legislativo, que o apreciará até o final da sessão legislativa. 

Art. 24. Não sendo devolvido o autógrafo da Lei Orçamentária até o início do exercício 
de 2016, o Poder Executivo fica autorizado a realizar a Proposta Orçamentária, até a sua 
aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na proporção de 1/12 (um doze avos), em 
cada mês. 

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, 29 de abril de 2015. 

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
PARECER DO PROJETO: 

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

Diretrizes a serem observadas para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 
2016. 

Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a relatoria 
do parecer. 

Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em relação ao 
projeto e concluí que o mesmo harmoniza-se com as normas constitucionais que regem a 
temática concernente às finanças públicas, reunidas nos arts. 163 a 169 da Constituição 
Federal. 

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. 

No que tange a lei de diretrizes orçamentárias, dispõe o § 2º do art. 133 da Lei 
Orgânica que a mesma compreenderá as metas e prioridades da administração pública 
municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 
orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação 
tributária. 

Analisando o conteúdo do projeto, verifiquei que o mesmo contém os três itens acima 
mencionados, sendo que as metas e prioridades da administração pública municipal estão 
previstas nos Anexos V e VI, contido às fls. 17/120 do processo, as orientações permeiam os 
25 artigos que compõem o projeto, e as propostas de alteração na legislação tributária são 
tratadas no seu art. 16.  

Registre-se, por último, que o projeto atende, também, aos dispositivos contidos no 
art. 4º da Lei Complementar n. 101, de 5 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.  

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

Nova Odessa, 25 de maio de 2015. 
ANTONIO A. TEIXEIRA   AVELINO X. ALVES    JOSÉ PEREIRA 

 
 

Nova Odessa, 12 de junho de 2015. 
  
 

 
Eliseu de Souza Ferreira 

Diretor Geral 
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EM TRAMITAÇÃO NAS 

COMISSÕES PERMANENTES DE: 

 
 
 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 

FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 

 

SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL 

 

DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 08/2015 
“Concede o título de Cidadão Novaodessense ao senhor Júlio Cavalante”.  
Art. 1º. Fica concedido o título de “Cidadão Novaodessense” ao senhor Júlio Cavalante, 

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, 03 de junho de 2015. 

CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
ANTONIO A. TEIXEIRA  AVELINO X. ALVES  CARLA F. DE LUCENA JOSÉ PEREIRA 

 CLÁUDIO J. SCHOODER SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 
VAGNER BARILON  VLADIMIR A. DA FONSECA 

 
JUSTIFICATIVA 

Submetemos à elevada apreciação dos nobres pares o presente projeto de decreto 
legislativo que tem por objetivo conceder o título de Cidadão Novaodessense ao senhor 
Júlio Cavalante. 

A concessão do “título de cidadão novaodessense” é, sem dúvida, a mais significativa 
forma de reconhecimento a ser outorgada às pessoas que tenham prestado relevantes 
serviços ao Município. 

Na hipótese vertente, além de prestar relevantes serviços à Nova Odessa, o 
homenageado possui uma história de muita luta e superação, conforme a seguir exposto. 

Filho de Aurélio Cavalante e Helena Jorra Cavalante, o homenageado nasceu em 
19/08/1932, no Município de Cafelândia (SP). É casado e pai de 15 filhos (nove homens e 
seis mulheres). 

Júlio mora em Nova Odessa há 10 anos, tem 12 netos, 11 netas, 04 bisnetos, 04 
bisnetas. É aposentado e mora sozinho, uma vez que sua esposa reside atualmente com 
uma de suas filhas, em virtude de problemas de saúde. 

Descendente de italianos, Júlio herdou dos pais e dos avós a garra, o gosto pela 
culinária italiana, o prazer em cultivar a terra, em reunir os amigos e em conversar 
bastante. 

Por ser o filho mais velho, teve uma educação extremamente rígida. Não podia beber, 
fumar, fazer tatuagens, usar brincos e tentou transmitir aos filhos a mesma educação que 
recebeu dos pais e avós. 

Em 1939 entrou na escola para cursar a primeira série, mas não se adaptou ao 
sistema rígido imposto pela professora. Segundo se recorda, ela fazia com que ele 
ajoelhasse no milho com bastante frequência. Se ele se levantasse, tinha que ajeitar o 
milho e se ajoelhar novamente. Recorda-se, ainda, que apanhou com régua de madeira em 
diversas oportunidades. Diante isso, um dia, muito cansado pediu permissão ao pai para 
deixar de frequentar a escola e, assim, seguiu sua vida.  

Aos 14 anos, já adolescente, voltou à escola e estudou por apenas oito meses. Em 
seguida, abandonou a escola novamente porque o local era longe e de difícil acesso. 

Seus pais eram agricultores e plantavam café, arroz, feijão e amendoim. Em 1940 
Júlio e seus pais se mudaram para a cidade de Pirajuí para morar no sítio do avô materno. 
Esta mudança ocorreu, pois, naquela época muitos conhecidos da família foram acometidos 
pela temida malária e a família entendeu por bem residir em outro local. Permaneceram 
neste sítio por nove anos. Em 1950 toda a família de Júlio retornou para Cafelândia, 
passando a residir na fazenda de uma pessoa muito influente, na época. 

Na ocasião, o fazendeiro designou a Júlio a seguinte tarefa: quero que fique lá por uns 
dias, observe tudo e me traga um relatório completo, pois preciso saber se os homens que 
trabalham para mim são de confiança. E, assim, Júlio foi para a fazenda trabalhar como 
ajudante de cozinha, descascar batatas e auxiliar na preparação dos pratos.  

Quando ia dormir pegava um colchão, tapava o rosto com o chapéu e fingia estar 
adormecido, pois ficava de ouvidos bem atentos para colher todas as informações e levar 
ao seu patrão. Ficou lá por 45 dias e depois retornou com as informações para o fazendeiro, 
ganhando sua confiança. 

Em 1953 mudou-se para Três Barras e trabalhou com meeiro por 25 anos em outra 
fazenda. Casou-se em 1954 e, nas horas vagas, Júlio começou a aprender o ofício de 
folheiro. 

O dono da fazenda tinha um amigo que era folheiro, considerado um dos melhores na 
época e Júlio ficou por três meses ajudando o Sr. Antônio e aprendendo tudo com ele a 
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fabricar os seguintes utensílios: triturador de feijão, concha de armazém, panelas, bacia, 
entre outros. Júlio aprendeu esta funçãocom maestria e depois passou por uma reciclagem 
de dois meses para comprovar que, de fato, herdara o ofício do sr. Antônio. 

Atualmente, Júlio é aposentado e mora sozinho, É católico e confessa orgulhoso que a 
cada 15 dias recebe a comunhão em sua casa, trazida pelo Padre Vitor. 

Júlio se mantém com a renda que recebe do ofício que aprendeu com o Sr. Antônio. 
Ele é folheiro, conserta panelas, produz conchas de armazém, faz prateleiras, na sua 
residência situada na Rua das Cerejeiras, no Jardim das Palmeiras. 

Reclama que a dor que sente é a de não poder conviver na mesma casa com sua 
companheira de 61 anos, pois como ela está doente, ele não consegue cuidar dela sozinho. 

Frase que norteia a sua vida é a seguinte: “Se eu tivesse registrado os fatos da minha 
trajetória de vida, daria um bom enredo de novela. Que a minha vida siga no mesmo tom 
de hoje até o final de meus dias”. 

Ante ao exposto, tendo em vista a relevância da matéria, esperamos contar com o 
imprescindível apoio dos nobres pares na aprovação do presente projeto. 

 Nova Odessa, 03 de junho de 2015. 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 

ANTONIO A. TEIXEIRA  AVELINO X. ALVES  CARLA F. DE LUCENA JOSÉ PEREIRA 
 CLÁUDIO J. SCHOODER SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

VAGNER BARILON  VLADIMIR A. DA FONSECA 
 

******************************************************************************************** 
 
PROJETO DE LEI N. 58/2015 

“Dá a denominação de “Walkíria Cristina Barufaldi Pedroso de Paula Rodrigues” ao 
equipamento público construído no Sistema de Lazer A, no Bairro Residencial Imigrantes”. 

Art. 1º. Fica denominado “Walkíria Cristina Barufaldi Pedroso de Paula Rodrigues” o 
equipamento público construído com área total de 765,58 metros no Sistema de Lazer A, no 
Bairro Residencial Imigrantes.  

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, 08 de junho de 2015.  

AVELINO XAVIER ALVES 
ANTONIO A. TEIXEIRA  CARLA F. DE LUCENA  CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

CLÁUDIO J. SCHOODER  JOSÉ PEREIRA  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 
VAGNER BARILON  VLADIMIR A. DA FONSECA 

 
JUSTIFICATIVA 

Estamos submetendo à elevada apreciação dos ilustres membros desta Casa a 
presente proposição que tem por objetivo dar denominação de “Walkíria Cristina Barufaldi 
Pedroso de Paula Rodrigues” ao equipamento público construído no Sistema de Lazer A, no 
Bairro Residencial Imigrantes. 

Filha de Cyro Barufaldi e de Maria Rosa Barufaldi, a homenageada nasceu dia 4 de 
Outubro de 1961.  

Cresceu na Vila Azenha. Estudou no Sesi e na atual EMEF Paulo Azenha.  
Casou-se na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores de Nova Odessa no dia 9 de 

Dezembro de 1994 com o Dr. Fernando Pedroso de Paula Rodrigues, com quem teve o 
Felipe Pedroso de Paula Rodrigues. 

Depois de casada, passou a morar em Campinas. Porém, jamais esqueceu a terra 
natal Nova Odessa, terra de várias gerações de sua família. Voltou a fixar domicílio em 
Nova Odessa assim que possível. 

Acompanhou a construção de sua casa na Rua José Blanco, número 397, no 
Residencial Imigrantes, onde se instalou com a família em Janeiro de 2014. Faleceu no dia 
12 de Outubro de 2014, depois de apenas dez meses de convívio com seus parentes e 
amigos de Nova Odessa. 

Atendendo aos ditames legais, anexamos biografia do homenageado, como forma de 
justificar a proposição, permitindo, outrossim, a consulta por parte dos nobres pares. 
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Ante a todo o exposto, ficamos na expectativa confiante de contar com o 
imprescindível apoio dos nobres membros desta Casa para a aprovação do presente 
projeto.  

Nova Odessa, 08 de junho de 2015. 
AVELINO XAVIER ALVES 

ANTONIO A. TEIXEIRA  CARLA F. DE LUCENA  CELSO G. DOS R. APRÍGIO 
CLÁUDIO J. SCHOODER  JOSÉ PEREIRA  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS 

VAGNER BARILON  VLADIMIR A. DA FONSECA 
 

******************************************************************************************** 
 
PROJETO DE LEI N. 59/2015 

Dispõe sobre a publicação, na internet, dos nomes dos empregados das empresas 
prestadoras de serviços terceirizados que atuam junto à administração pública direta e 
indireta em Nova Odessa. 

Art. 1º. O Poder Executivo e Legislativo, bem como os demais órgãos da 
administração pública direta e indireta do município de Nova Odessa, deverão publicar em 
seus sítios na internet, a cada mês, o nome dos empregados contratados pelas empresas 
particulares que prestam serviços de mão-de-obra em suas sedes, instalações, 
equipamentos públicos e bens em geral. 

Art. 2º. As empresas que prestam serviços ao Município, e aos demais órgãos e 
entidades mencionados no artigo 1º, deverão fornecer relação mensal de todos os 
empregados por elas contratados, que estejam exercendo suas atividades em cada 
entidade específica. 

Art. 3º. Entende-se por empresas prestadoras de serviços de mão de obra, para os fins 
desta lei, aquelas contratadas pela administração para fornecer serviços de limpeza, 
vigilância, segurança, atendimento ao público e mão de obra em geral. 

Art. 4º. A publicação da relação dos empregados, conforme estabelecida nesta lei, 
deverá constar em local visível e destacado no sítio da entidade ou órgão público específico 
que contratar o serviço. 

Art. 5º.  Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias da data de sua publicação. 
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 08 de junho de 2015. 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
 
JUSTIFICATIVA 

Submeto à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que dispõe sobre a 
publicação, na internet, dos nomes dos empregados das empresas prestadoras de serviços 
terceirizados que atuam junto à administração pública direta e indireta em Nova Odessa. 

A transparência na gestão pública é um desejo e preocupação dos brasileiros. Em 
Nova Odessa, não é diferente. Portanto, cabe aos gestores públicos buscar ou criar as 
ferramentas necessárias para que o trabalho desenvolvido pelos órgãos municipais seja 
feito da forma mais clara possível.   

A ampliação da divulgação das ações realizadas pela Administração Municipal, além 
de contribuir para o fortalecimento da democracia, prestigia e desenvolve as noções de 
cidadania. 

Neste sentido, a lei, entre outras providências, estabelece que as empresas que 
prestam serviços ao município e demais órgãos da administração direta e indireta deverão 
fornecer listagem mensal de todos os funcionários contratados que estejam em atividade.  

Desta forma, a sociedade civil e as próprias instituições públicas entre si, tendo livre e 
fácil acesso à relação dos empregados destas empresas, poderão analisar, fiscalizar, dando 
contribuição substancial à lisura das relações entre Poder Público e empresas terceirizadas, 
com foco específico no quadro de pessoal. 

Ante ao exposto, tendo em vista a relevância da matéria, espero contar com o 
imprescindível apoio dos nobres pares na aprovação do presente projeto. 

Nova Odessa, 08 de junho de 2015. 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

 
******************************************************************************************** 
 
PROJETO DE LEI N. 60/2015 

Dispõe sobre o Projeto Habite-se Ecológico e dá outras providências. 
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Art. 1º. Fica criado o Projeto “Habite-se Ecológico” que tem por finalidade ampliar a 
arborização no perímetro urbano do município de Nova Odessa. 

Art. 2º. Para emissão do habite-se é necessário que o requerente viabilize o plantio de 
árvores no passeio público imediatamente em frente ao imóvel, conforme critérios a seguir: 

I – os imóveis cuja fachada seja menor ou igual a dez (10) metros de extensão devem 
possuir pelo menos uma árvore no passeio público, e 

II – os imóveis cuja fachada seja maior que dez (10) metros devem possuir pelo menos 
a proporção de uma árvore para cada oito (8) metros de extensão da respectiva fachada, 
no passeio público. 

§ 1º. Caso existam árvores no passeio público na proporção mínima exigida por esta 
lei, o requerente ficará dispensado das exigências constantes dos incisos I e II deste artigo. 

§ 2º. Caso existam árvores no passeio público em proporção menor que o previsto nos 
incisos I e II deste artigo, o requerente deve providenciar o plantio de quantas árvores 
forem necessárias até que a proporção mínima estabelecida nesta lei seja atingida. 

§ 3º. O atendimento aos dispositivos desta lei não desobriga o interessado em 
obedecer às disposições contidas na legislação federal, estadual ou municipal que cuidem 
deste assunto. 

Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, se entender cabível. 
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 08 de junho de 2015. 

AVELINO XAVIER ALVES 
 
JUSTIFICATIVA 

Estamos submetendo à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que 
dispõe sobre o Projeto “Habite-se Ecológico” e dá outras providências. 

As árvores urbanas desempenham funções importantes para os cidadãos e o meio 
ambiente, tais como benefícios estéticos e funcionais que estão muito além dos seus custos 
de implantação e manejo.  

Esses benefícios estendem-se desde o conforto térmico e bem estar psicológico dos 
seres humanos até a prestação de serviços ambientais indispensáveis à regulação do 
ecossistema, tais como: 

• Elevar a permeabilidade do solo e controlar a temperatura e a umidade do ar; 
• Interceptar a água da chuva; 
• Proporcionar sombra; 
• Agir como barreira contra ventos, ruídos e alta luminosidade; 
• Diminuir a poluição do ar; 
• Capturar e armazenar carbono e 
• Bem estar psicológico.  
Indubitavelmente, a presença de espécies arbóreas na paisagem promove beleza 

cênica, melhoria estética (especialmente na época de floração) e funcionalidade do 
ambiente e, em consequência, um aumento da qualidade de vida da população. 

Nesse sentido, o escopo da presente é ampliar a arborização no perímetro do 
Município de Nova Odessa. 

Importante ressaltar que projeto similar está tramitando na Câmara Municipal de 
Limeira (PL 119/2015 – anexo), também deflagrado por iniciativa edilícia. 

Além disso, está em vigor em nosso município a Lei Municipal n. 2.383/2010, que trata 
de matéria análoga, cujo projeto também é oriundo através de iniciativa de vereador. 

Assim, entendo que inexiste qualquer óbice que impeça a regular tramitação e 
aprovação da presente proposição. 

Ante ao exposto, tendo em vista a relevância da matéria, espero contar com o 
imprescindível apoio dos nobres pares na aprovação do presente projeto. 

Nova Odessa, 08 de junho de 2015. 
AVELINO XAVIER ALVES 

 


