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“CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES” 
 

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

 
 
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. 

 
PROJETO DE LEI N. 15/2015, DE AUTORIA DO VEREADOR AVELINO XAVIER ALVES, 

QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO O "DIA DA ORAÇÃO" 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. 251/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de recapeamento da Rua São Luiz, no trecho entre 
as ruas, Brasília e Rio de Janeiro no Jardim São Jorge, pelas razões que especifica. 
 

2. N. 252/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de recapeamento da Rua Brasília, no trecho entre 
as ruas, Vitória e Niterói no Jardim São Jorge, pelas razões que especifica. 
 

3. N. 253/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de colocação de lombada na Rua Vitório Fadel no 
jardim Marajoara, pelas razões que especifica. 
 

4. N. 254/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de recapeamento da Rua Anchieta, no trecho 
entre as ruas, 13 de Maio e Prof. Carlos Liepin no Jardim Bela Vista, pelas razões que 
especifica. 
 

5. N. 255/2015 - Autor: VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de recapeamento da Rua Anchieta, no trecho 
entre a Av. Dr. Ernesto Sprógis e a Rua Heitor Cibin no Jardim Bela Vista, pelas razões que 
especifica. 
 

6. N. 256/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indica ao Poder Executivo a necessidade da Operação taba buraco na Avenida Ernesto 
Sprógis, esquina com Rua Riachuelo. 
 

7. N. 257/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indica ao Poder Executivo a necessidade da Operação taba buraco na rua Antonio Banzan - 
Jardim Flórida. 
 

8. N. 258/2015 - Autor: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
Indica a substituição da iluminação nas vias que especifica (lâmpadas queimadas). 
 

9. N. 259/2015 - Autor: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
Indica a substituição do poste de madeira por um de cimento na Rua das Imbuias. 



 

4 
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 – CENTRO – CX. POSTAL 69 – CEP. 13460-000 – NOVA ODESSA – SP. TEL.: (19) 3466-8866 

www.camaranovaodessa.sp.gov.br 

 

 
10. N. 260/2015 - Autor: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

Indica a necessidade de limpeza do terreno situado na Avenida João Bento Carneiro, entre 
os números 164 e 180. 
 

11. N. 261/2015 - Autor: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
Indica a realização de reparos na EMEF Padre Bortolo Victor Facchim (substituição dos 
ventiladores e implantação de toldos). 
 

12. N. 262/2015 - Autor: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
Indica a necessidade de limpeza da calçada situada na Avenida João Pessoa, próximo ao n. 
1.560. 
 

13. N. 263/2015 - Autor: CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
Indica a implantação de lombada na Avenida Pedro de Oliveira, próximo ao n. 41. 
 

14. N. 264/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na Rua Alberto 
Eichman, esquina com a Avenida Carlos Botelho. 
 

15. N. 265/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na Rua 03, 
esquina com a Rua Vanderlei Willis Klava, Campos Verdes. 
 

16. N. 266/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de pintura na faixa de pedestre situada na 
Avenida São Gonçalo em frente a Escola Simão Welsh. 
 

17. N. 267/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de capinação e poda do mato na área situada no 
Bosque do Futuro no bairro Monte das Oliveiras. 
 

18. N. 268/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indica ao Poder Executivo a retirada de entulho depositado na área  situada na Rua Joaquim 
Carlos de Oliveira com a Rua Aristides Réstio. 
 

19. N. 269/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indica ao Poder Executivo a necessidade da Operação taba buraco na rua Heitor Cibim, 
altura dos números 310 e 486. 
 

20. N. 270/2015 - Autor: CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
Indica ao Poder Executivo a necessidade da Operação taba buraco na rua Alfredo Eichamn 
esquina com a Avenida Carlos Botelho - Santa Rosa. 
 

21. N. 271/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica ao Prefeito Municipal a implantação de uma lombada próximo do n. 327 na Rua 
Celeste Cereser Paulão, no Jardim Santa Luiza II.  
 

22. N. 272/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica a limpeza de uma boca de lobo situada na Rua das Imbuias, próximo do n. 151, no 
Jardim das Palmeiras.  
 

23. N. 273/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica a adoção de medidas no sentido de efetuar o corte da vegetação alta e finalizar a 
manutenção da Estrada Municipal Eduardo Silva.  
 

24. N. 274/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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Indica ao Prefeito Municipal a manutenção da malha asfáltica da Rua Irineu José Bordon, no 
Jardim Santa Luiza I cruzamento com a Rua Virgílio Bodini próximo do Supermercado 
Davita, no Residencial Triunfo.  
 

25. N. 275/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica ao Prefeito Municipal a manutenção da malha asfáltica da Rua Virgílio Bodini, no 
Residencial Triunfo, nas proximidades do supermercado Davita.  
 

26. N. 276/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica ao Poder Executivo a limpeza de uma área pública no final da Rua Pedro Rosa, no 
Residencial Klavin.  
 

27. N. 277/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica a manutenção na canaleta situada na Rua Olívio Bellinati, cruzamento com a Rua 
João Rodrigues Magalhães, no Parque Residencial Klavin.  
 

28. N. 278/2015 - Autor: SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
Indica a manutenção na canaleta situada na Rua João Carlos Pedrosa, no cruzamento com a 
Rua José Carlos de Oliveira, no Jardim Marajoara.  
 

29. N. 279/2015 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 
Indica ao Poder Executivo, que promova gestões junto ao setor competente, visando a 
melhoria e os   reparos/manutenção da iluminação da rua Olivio Belinatti (em frente ao 
campo de areia), do Parque Residencial Klavin. 
 

30. N. 280/2015 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 
Indica ao Poder Executivo, que promova gestões junto ao setor competente, visando a 
melhoria e os   reparos/manutenção da iluminação da Praça Pública do Jardim Marajoara. 
 

31. N. 281/2015 - Autor: CARLA FURINI DE LUCENA 
Indica ao Poder Executivo, que promova gestões junto ao setor competente, visando a 
melhoria e os   reparos/manutenção da iluminação da rua Dr. Sidney de Souza Almeida, do 
Jardim Santa Rita II. 
 

32. N. 282/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado em uma área 
localizada na Rua Antonio de Oliveira, esquina com a Henrique Félix, na Vila Azenha. 
 

33. N. 283/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado em uma área 
localizada na Rua Luiz Dalben, na Vila Azenha. 
 

34. N. 284/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de manutenção do "bueiro" e também a limpeza 
de sarjeta localizado na Rua Niterói, no Jardim São Jorge. 
 

35. N. 285/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a manutenção da 
malhá asfáltica da Rua Bento Toledo Rodovalo, entre as Ruas João Barbosa e Henrique 
Félix, no Jardim Fadel. 
 

36. N. 286/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Prefeito Municipal que, através dos setores competentes, realize poda de árvore 
localizada na Rua Washington Luíz em frente ao n. 404, no Centro. 
 

37. N. 287/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado em uma área 
pública localizada na João Barbosa, em frente ao número 753, no Jardim Fadel. 
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38. N. 288/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado em uma área 
pública localizada na Rua Niterói, em frente ao número 284, Jardim São Jorge. 
 

39. N. 289/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de reparo em um bueiro existente na Rua 
Anchieta, em frente ao número 1450, no Jardim Santa Rosa. 
 

40. N. 290/2015 - Autor: VAGNER BARILON 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de recuperação de uma "canaleta de escoamento 
de água" na Rua Cezarina Constâncio Bordon, esquina com José Porfilio do Santos, no Santa 
Luiza I. 
 

41. N. 291/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica ao Poder Executivo que promova gestões junto à CPFL visando a manutenção 
urgente da iluminação da Rua Dante Gazzetta, em frente ao nº 667, na Vila Azenha. 
 

42. N. 292/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica ao Poder Executivo que promova gestões junto à CPFL visando a manutenção 
urgente da iluminação da Rua Rio Atibaia, que contém (6) lâmpadas queimadas, na 
Chácara Recreio Represa. 
 

43. N. 293/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica ao Poder Executivo a necessidade de manutenção das ruas Tietê, Camanducaia, 
Jundiaí, Capivari e Principal (fresa), nas Chácaras Recreio Represa. 
 

44. N. 294/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica ao Prefeito Municipal a operação tapa-buraco na Rua Sílvio de Paula, em frente ao nº 
533, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. 
 

45. N. 295/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica o recapeamento total da Rua Olímpio Budini, no Jardim Santa Rosa, pelas razões que 
especifica. 
 

46. N. 296/2015 - Autor: AVELINO XAVIER ALVES 
Indica a supressão de uma árvore doente e comprometida com galhos lascados e caídos, na 
Rua Silvio de Paula, em frente ao número 557, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. 
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EXPEDIENTE 

FASE DELIBERATIVA 
 

 

ATA DA SÉTIMA 

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA 23 DE MARÇO DE 2015 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PLENÁRIA 

NA OITAVA 

SESSÃO ORDINÁRIA A SER 

REALIZADA NO DIA 

  

23 DE MARÇO DE 2015 
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ATA DA SÉTIMA  SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, REALIZADA 
NO DIA 16 DE MARÇO DE 2015. 
 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de março do ano de 2015 (dois mil e quinze), presentes os 
seguintes vereadores: ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE 
LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
realizou a Câmara Municipal sua sétima sessão ordinária do terceiro ano legislativo, da 
décima terceira legislatura do ano 2015. Às 18 (dezoito) horas e 08 (oito) minutos, havendo 
número legal, o presidente, vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, declara aberta a 
sessão e solicita que o servidor Eduardo Luis Ferreira Faiz proceda a leitura de um trecho 
da Bíblia. FASE INFORMATIVA: Do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, INDICAÇÃO N. 
215/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de tapar buraco provindo de obra 
realizada pela CODEN, localizado na Avenida Marginal, altura do nº 102 no jardim 
Marajoara, pelas razões que especifica. INDICAÇÃO N. 216/2015 que indica ao Poder 
Executivo a necessidade de recapeamento da Rua Hermann Jankovitz, no trecho entre as 
ruas Waldemar Sniker e Roberto Sprogis - no Jardim Santa Rosa, pelas razões que 
especifica. INDICAÇÃO N. 217/2015 que 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. INDICAÇÃO N. 218/2015 que indica 
ao Poder Executivo a necessidade de recapeamento da Rua José Whitehead, em toda sua 
extensão - no Jardim Santa Rosa, pelas razões que especifica. INDICAÇÃO N. 219/2015 que 
indica ao Poder Executivo a necessidade de recapeamento da Rua Eduardo Leeking, no 
trecho entre a Av. Ampélio Gazzetta e a Rua Alice Gazzetta no Jardim Bela Vista, pelas 
razões que especifica. Da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, INDICAÇÃO N. 220/2015 que 
indica ao Poder Executivo a necessidade de faixa de pedestres em frente a Praça Modelo do 
Jardim Santa Rita II (Av. São Gonçalo e rua Orlando de Moraes). INDICAÇÃO N. 221/2015 que 
indica ao Poder Executivo a necessidade de faixa de pedestres no cruzamento da Av. Dr. 
Ernesto Sprogis com a Rua Riachuelo, no Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 222/2015 que 
indica ao Poder Executivo a necessidade de pintura da faixa de pedestres em frente a 
C.M.E.I. Prof. José Mário, no jardim Santa Rita. INDICAÇÃO N. 223/2015 que indica ao Poder 
Executivo a necessidade de disponibilizar tela de proteção na parte superior do campo de 
areia da Praça Modelo, no Jardim Santa Rita II. INDICAÇÃO N. 224/2015 que indica ao Poder 
Executivo a adoção de medidas para manutenção (pintura) das lombadas existentes na Av. 
São Gonçalo. INDICAÇÃO N. 225/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade de poda 
das árvores da Rua Mangabeira, em toda sua extensão. Do vereador SEBASTIÃO GOMES 
DOS SANTOS, INDICAÇÃO N. 226/2015 que indica ao Prefeito Municipal a operação tapa-
buraco em toda a extensão da Rua Maximiliano Dalmédico, no Jardim Santa Luiza II. 
INDICAÇÃO N. 227/2015 que indica ao Prefeito Municipal a necessidade de reparos na malha 
asfáltica onde foi realizada a manutenção na rede de esgoto na Rua Sigismundo 
Andermann, no Jardim do Éden. INDICAÇÃO N. 228/2015 que indica ao Prefeito Municipal a 
necessidade de passar o veneno mata mato em todas as ruas do Jardim Santa Luiza II. 
INDICAÇÃO N. 229/2015 que indica ao Prefeito Municipal a necessidade de sinalização de 
solo (faixa de pedestre) em frente à UBS III, no Jardim do Éden. INDICAÇÃO N. 230/2015 que 
indica a adoção das medidas necessárias voltadas à sinalização de solo (faixa de pedestre) 
na Creche Simão Welsh e na rotatória na Avenida São Gonçalo. INDICAÇÃO N. 231/2015 que 
indica a adoção das medidas necessárias voltadas à sinalização de solo (faixa de pedestre) 
em frente ao Condomínio Residencial Jardim Primavera. INDICAÇÃO N. 232/2015 que indica 
ao Prefeito Municipal a necessidade de passar o veneno mata mato em todas as ruas do 
Residencial Klavin. Do vereador VAGNER BARILON, INDICAÇÃO N. 233/2015 que indica ao 
Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a manutenção da malha 
asfáltica da Rua Heitor Cibin, entre as Ruas XV de Novembro e Herman Jankovittz, no Santa 
Rosa. INDICAÇÃO N. 234/2015 que indica ao Poder Executivo que, através dos setores 
competentes, faça a manutenção da malha asfáltica da Rua Rua Jerônimo Cataneo, em toda 
sua extensão, no Jardim Nossa Senhora da Fátima. INDICAÇÃO N. 235/2015 que indica ao 
Poder Legislativo a necessidade de substituição de lâmpadas queimadas e/ou quebradas, 
na Praça Vera Lucia S. Lorenzo, localizada na Rua Guilherme Klavin, no Jardim Marajoara. 
INDICAÇÃO N. 236/2015 que indica ao Poder Executivo que, através dos setores 
competentes, faça a manutenção da malha asfáltica da Rua Alberto Eichman, no Jardim 
Santa Rosa, em toda a sua extensão. INDICAÇÃO N. 237/2015 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. INDICAÇÃO N. 238/2015 
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que indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a manutenção 
da malha asfáltica da Rua João Batista Almeida, no Residencial Triunfo. INDICAÇÃO N. 
239/2015 que indica ao Poder Executivo que, através dos setores competentes, faça a 
manutenção da malha asfáltica da Rua Angelina Franciscangelis Piconi entre as Avenidas 
Ampelio Gazzetta e Pero de Oliveira, Green Village. INDICAÇÃO N. 240/2015 que indica ao 
Poder Executivo a necessidade de retirada de entulho depositado na Rua Riachuelo, de 
fronte ao número 1019, Jardim Bela Vista. Do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
INDICAÇÃO N. 241/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade da Operação taba 
buraco na rua Francisco Carreon, altura do número 138 - Vila Azenha. INDICAÇÃO N. 
242/2015 que ao Poder Executivo a necessidade da operação taba buraco na Rua Mário 
Valente - Jardim Flórida. INDICAÇÃO N. 243/2015 que indica ao Poder Executivo a 
necessidade de poda e corte do mato da Estrada Municipal Rodolfo Kivitz (Fazenda Velha). 
Do vereador AVELINO XAVIER ALVES, INDICAÇÃO N. 244/2015 que indica a supressão de 
tronco de árvore da calçada na Rua Independência, em frente ao nº 199, no Centro. 
INDICAÇÃO N. 245/2015 que indica a supressão de dois troncos de árvore na Rua Brasília, 
um frente ao número 249 e outro em frente ao número 269, no Jardim São Jorge. 
INDICAÇÃO N. 246/2015 que indica ao Poder Executivo a necessidade, com certa urgência, 
de tapar os buracos na Rua Rio Brasil, próximo a lombada em frente à Rodoviária, no 
centro. INDICAÇÃO N. 247/2015 que indica a adoção das medidas necessárias voltadas à 
sinalização de solo (faixa de pedestre) no cruzamento das ruas 13 de Maio e Ernesto 
Mauerberg, no Jardim Bela Vista. INDICAÇÃO N. 248/2015 que indica a revitalização da 
sinalização do solo (faixas para travessia de pedestres e lombada), com certa urgência, na 
Rua Rio Branco, cruzamento com a Rua Pedro Bassora, no Jardim Santa Rosa. INDICAÇÃO N. 
249/2015 que indica o recapeamento total das ruas Augusto Peterlevitz, Antonio Zanaga, 
Eduardo Leekining e Joaquim Sanches, no Jardim Bela Vista, pelas razões que especifica. 
INDICAÇÃO N. 250/2015 que indica a adoção de medidas com relação à rede coletora de 
esgoto da Rua Rio Branco, em frente à Rodoviária (NoHotel). MOÇÕES DE PESAR: Do 
vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, MOÇÃO N. 43/2015 voto de pesar pelo falecimento da 
jovem Pamela Bianca Camargo. Do vereador AVELINO XAVIER ALVES, MOÇÃO N. 46/2015 
voto de pesar pelo falecimento do Sr. Francisco Otaviano da Silva. MOÇÃO N. 47/2015 voto 
de pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Moro. MOÇÃO N. 48/2015 voto de pesar pelo 
falecimento da Senhora Leonildes Jeruza de Jesus (faixa 01). ATA DA SEXTA SESSÃO 
ORDINÁRIA é colocada em discussão, não havendo. É colocada em votação, sendo 
APROVADA por unanimidade (faixa 02). Após, o presidente anuncia a PAUTA DE 
REQUERIMENTOS E MOÇÕES: REQUERIMENTO N. 133/2015 de autoria do vereador ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre as despesas com 
publicidade realizadas no exercício de 2014. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 03). REQUERIMENTO N. 
134/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, solicita informações do 
Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos voltados a alteração para sentido único de 
direção da Rua Jaime Marmile, no trecho compreendido entre as ruas Olívio Belinati e 
Vitório Crispim, no Jardim São Manoel, conforme especifica. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 04). 
REQUERIMENTO N. 135/2015 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre os avanços obtidos em relação à implantação de 
um Hospital Metropolitano na nossa região. É colocado em discussão, os vereadores 
VAGNER BARILON, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e AVELINO XAVIER ALVES discursam. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 05). REQUERIMENTO N. 
136/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a implantação de poste com iluminação na Rua Pastor Alfredo Klava, em 
frente aos números 02 e 06, pelas razões que especifica. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 06). 
REQUERIMENTO N. 137/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações do Prefeito Municipal, sobre a instalação de banheiro químico e lavatório na 
feira livre do Jardim São Jorge. É colocado em discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES 
discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 07). 
REQUERIMENTO N. 138/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre a substituição das lâmpadas queimadas na Rua 
Edwin Peterlevitz, no Recanto do Guarapari. É colocado em discussão, não havendo. É 
colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 08). REQUERIMENTO N. 
139/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Prefeito 
Municipal sobre a substituição da iluminação e a implantação de banheiro químico na 
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quadra esportiva situada no Jardim São Jorge. É colocado em discussão, o vereador 
AVELINO XAVIER ALVES discursa. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 09). REQUERIMENTO N. 140/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a realização de auditoria na 
rede Municipal de Saúde. É colocado em discussão, o vereador VAGNER BARILON solicita o 
adiamento da discussão por doze sessões. O vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER se 
manifesta. O pedido de adiamento é colocado em votação, sendo aprovado por seis votos 
favoráveis e dois votos contrários (faixa 10). REQUERIMENTO N. 141/2015 de autoria do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo sobre as 
despesas com iluminação no mês de janeiro de 2015. É colocado em discussão, os 
vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VAGNER BARILON discursam. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 11). REQUERIMENTO N. 142/2015 de 
autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do ICV sobre a adoção 
de medidas para humanizar o atendimento relativo à aplicação e retirada de soro dos 
pacientes atendidos no Pronto-Socorro do Hospital Municipal. É colocado em discussão, o 
vereador VAGNER BARILON se manifesta. O vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO 
solicita o adiamento da discussão do requerimento por doze sessões, sendo o pedido 
acolhido pelo Plenário (faixa 12). REQUERIMENTO N. 143/2015 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do ICV sobre o número de médicos 
pediatras que atendem na rede municipal de Saúde. É colocado em discussão, o vereador 
AVELINO XAVIER ALVES solicita o adiamento da discussão do requerimento por doze 
sessões. O pedido de adiamento é colocado em votação, sendo aprovado (faixa 13). 
REQUERIMENTO N. 144/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do ICV sobre o número de médicos ginecologistas que atendem na rede 
municipal de Saúde. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER se 
manifesta. O vereador VAGNER BARILON solicita o adiamento da discussão do requerimento 
por doze sessões. O pedido de adiamento é colocado em votação, sendo aprovado (faixa 
14). REQUERIMENTO N. 145/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do ICV sobre o atendimento médico prestado no Hospital Municipal no último 
dia 7 de fevereiro. É colocado em discussão, a vereadora CARLA FURINI DE LUCENA solicita 
o adiamento da discussão do requerimento por doze sessões. O pedido de adiamento é 
colocado em votação, sendo aprovado por seis votos favoráveis e dois votos contrários 
(faixa 15). REQUERIMENTO N. 146/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
solicita informações do ICV sobre o atendimento pediátrico prestado no Hospital Municipal 
nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2015. É colocado em discussão, o vereador VAGNER 
BARILON solicita o adiamento da discussão do requerimento por doze sessões. O pedido de 
adiamento é colocado em votação, sendo aprovado (faixa 16). REQUERIMENTO N. 147/2015 
de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do 
Executivo e do ICV sobre a Unidade Básica de Saúde I. É colocado em discussão, o vereador 
VAGNER BARILON solicita a suspensão da sessão por cinco minutos para tratar sobre a 
anexação dos requerimentos n. 147/2015 a n. 151/2015. O vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER se manifesta. O vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS solicita o adiamento 
da discussão do requerimento n. 147/2015 por doze sessões. O pedido de adiamento é 
colocado em votação, sendo aprovado (faixa 17). A sessão é suspensa por cinco minutos a 
pedido do vereador VAGNER BARILON. Reaberta a sessão, o presidente procede a leitura do 
artigo 219 e declara a anexação das seguintes proposições: REQUERIMENTO N. 148/2015 de 
autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo 
e do ICV sobre a Unidade Básica de Saúde II. REQUERIMENTO N. 149/2015 de autoria do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo e do ICV 
sobre a Unidade Básica de Saúde III. REQUERIMENTO N. 150/2015 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo e do ICV sobre a 
Unidade Básica de Saúde IV. REQUERIMENTO N. 151/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo e do ICV sobre a Unidade 
Básica de Saúde V. O vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER se manifesta. O vereador 
VAGNER BARILON solicita o adiamento da discussão dos requerimentos por doze sessões. O 
pedido de adiamento é colocado em votação, sendo aprovado por seis votos favoráveis e 
dois votos contrários (faixa 18). REQUERIMENTO N. 152/2015 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do responsável pela Circunscrição 
Regional de Trânsito - CIRETRAN sobre o cumprimento do art. 3º da Portaria Detran 1.251, 
de 16 de novembro de 2011. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER se manifesta e solicita o adiamento da discussão por doze sessões. O pedido de 
adiamento é colocado em votação, sendo reprovado por cinco votos contrários e três votos 
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contrários. O requerimento n. 152/2015 é colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 19). REQUERIMENTO N. 153/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES 
DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a operação tapa-buraco 
na Avenida Industrial Oscar Bergreen, próximo a Ampélio Gazzetta sentido Americana. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 20). REQUERIMENTO N. 154/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES 
DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a manutenção da malha 
asfáltica da Rua Olívio Bellinatti, esquina com a Avenida Paschoal Piconi - São Manoel. É 
colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 21). REQUERIMENTO N. 155/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES 
DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre estudos voltado à 
colocação de alambrado e construção de passeio público na Rua Luís Augusto Gonçalves, 
em frente ao número 28, Parque Residencial Klavin. É colocado em discussão, não havendo. 
É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 22). REQUERIMENTO N. 
156/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre a possibilidade de implantação de três lombadas na Rua da Paz, da 
Alegria e da Amizade, no Jardim Terra Nova. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO 
JOSÉ SCHOODER solicita o adiamento da discussão do requerimento por doze sessões. Os 
vereadores JOSÉ PEREIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VAGNER BARILON se manifestam. O 
pedido de adiamento é colocado em votação, sendo reprovado por cinco votos contrários e 
três votos favoráveis. O vereador JOSÉ PEREIRA se manifesta. O requerimento n. 156/2015 
é colocado em votação, sendo APROVADO (faixa 23). REQUERIMENTO N. 157/2015 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito 
Municipal, sobre a instalação de um banheiro e um bebedouro na quadra e no campo de 
futebol, no Residencial Fibra. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER solicita o adiamento da discussão do requerimento por doze sessões. O pedido 
de adiamento é colocado em votação, sendo reprovado por cinco votos contrários e três 
votos favoráveis. O requerimento n. 157/2015 é colocado em votação, sendo APROVADO 
(faixa 24). REQUERIMENTO N. 158/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal sobre o retorno do projeto 
esportivo/social destinado a aulas de tênis de quadra adaptado para deficientes físicos e a 
inclusão dos deficientes auditivos. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 25). REQUERIMENTO N. 159/2015 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Chefe do 
Poder Executivo sobre a reforma do campo de areia situado na Rua das Perobas, no Jardim 
das Palmeiras. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 26). REQUERIMENTO N. 160/2015 de autoria do vereador 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 
implantação do aplicativo Colab.re na administração municipal. É colocado em discussão, 
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 27). 
REQUERIMENTO N. 161/2015 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita 
informações da I.C.V. (Instituto Ciências da Vida) sobre a existência de demanda da 
realização de ultrassom e o atendimento a ser prestado aos pacientes (mutirão do 
ultrassom). É colocado em discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES solicita o 
adiamento da discussão do requerimento por doze sessões. O pedido de adiamento é 
colocado em votação, sendo aprovado (faixa 28). REQUERIMENTO N. 162/2015 de autoria da 
vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, 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. É colocado em discussão, o vereador AVELINO XAVIER ALVES solicita o 
adiamento da discussão do requerimento por doze sessões. O pedido de adiamento é 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade (faixa 29). REQUERIMENTO N. 
163/2015 de autoria da vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita informações do 
Prefeito Municipal sobre a instalação de redutor de velocidade e faixas elevadas para 
travessia de pedestres no trecho duplicado da Rodolfo Kivitz. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 30). 
REQUERIMENTO N. 164/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos voltados a 
construção de calçadas no entorno da Escola Simão Welsh pelas razões que especifica. 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. 165/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a existência de estudos voltados a 
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implantação de um terminal Rodoviário na região do Jardim Alvorada, conforme especifica. 
É colocado em discussão, os vereadores VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, VAGNER BARILON, CELSO GOMES DOS REIS 
APRÍGIO e JOSÉ PEREIRA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 32). REQUERIMENTO N. 166/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, solicita informações sobre os motoristas que integram o quadro de servidores 
da Coden. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 33). REQUERIMENTO N. 167/2015 de autoria do vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita cópia das notas fiscais relativas à aquisição de 
refrigerante e presunto magno fatiado - Resolução n. 26, de 17 de junho de 2013 do FNDE. 
É colocado em discussão, os vereadores CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, VLADIMIR ANTONIO DA 
FONSECA e VAGNER BARILON discursam. A sessão é suspensa por cinco minutos. Reaberta 
a sessão, o vereador VAGNER BARILON se manifesta. O requerimento é colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 34). REQUERIMENTO N. 168/2015 de 
autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo 
sobre a alteração realizada na linha 634 do transporte público coletivo (Rua Porto Alegre 
para a Rua Rio de Janeiro). É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, 
sendo APROVADO por unanimidade (faixa 35). REQUERIMENTO N. 169/2015 de autoria do 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a 
Rua Sílvio de Paula (manutenção do sentido único de direção). É colocado em discussão, 
não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 36). 
REQUERIMENTO N. 170/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita 
informações do Prefeito Municipal sobre os kits escolares entregues aos alunos em 2015. É 
colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita vista da proposição, 
sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 37). REQUERIMENTO N. 171/2015 de 
autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita informações do Chefe do Executivo 
sobre a convocação dos 216 suplentes do programa habitacional de interesse social 
Residencial das Árvores. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 38). 
REQUERIMENTO N. 172/2015 de autoria do vereador VAGNER BARILON, solicita informações 
do Prefeito Municipal sobre a existência de estudos voltados a implantação de obras contra 
enchente e desassoreamento do Ribeirão Quilombo. É colocado em discussão, o vereador 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do 
primeiro pedido (faixa 39). REQUERIMENTO N. 173/2015 de autoria do vereador ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA, convoca o Chefe de Gabinete e convida o responsável pela Agência dos 
Correios de Nova Odessa e o presidente da ACINO, para prestar informações sobre assuntos 
relacionados aos Correios. É colocado em discussão, o vereador SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 
40). REQUERIMENTO N. 174/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
informações do Chefe do Executivo sobre as receitas oriundas da praça de pedágio 
instalada no Km 119 da Rodovia Anhanguera. É colocado em discussão, o vereador 
ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar do 
primeiro pedido (faixa 41). REQUERIMENTO N. 175/2015 de autoria do vereador ANTONIO 
ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Chefe do Executivo sobre os imóveis locados pela 
Prefeitura Municipal. É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita 
vista da proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 42). 
REQUERIMENTO N. 176/2015 de autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita 
informações do Chefe do Executivo sobre os prestadores de serviço da Prefeitura Municipal. 
É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita vista da proposição, 
sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 43). REQUERIMENTO N. 177/2015 de 
autoria do vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA, solicita informações do Chefe do Executivo 
sobre a aplicabilidade do art. 14 da Lei Federal n. 11.947/09, no que tange à aquisição de 
merenda escolar com recursos oriundos do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação. É colocado em discussão, o vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita vista da 
proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 44). REQUERIMENTO N. 
178/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, solicita cópia das matrículas 
dos imóveis que especifica (leis n. 2.892/2014 e n. 2.893/2014). É colocado em discussão, o 
vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita vista da proposição, sendo atendido por se 
tratar do primeiro pedido (faixa 45). REQUERIMENTO N. 179/2015 de autoria do vereador 
JOSÉ PEREIRA, solicita informações do Prefeito Municipal sobre a aplicabilidade da Lei n. 
1.728, de 17 de março de 2000, que estabelece diretrizes, critérios e normas para emissão 
de ruídos urbanos e proteção do bem estar e do sossego público e dá outras providências. É 
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colocado em discussão, o vereador JOSÉ PEREIRA solicita a leitura na íntegra da proposição, 
sendo o pedido atendido. O vereador ANTONIO ALVES TEIXEIRA solicita vista da proposição, 
sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 46). REQUERIMENTO N. 180/2015 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Chefe do 
Executivo sobre a aplicabilidade da Lei Municipal n. 2.248/2007, que dispõe sobre medidas 
permanentes de prevenção contra a dengue e dá outras providências. É colocado em 
discussão, o vereador JOSÉ PEREIRA discursa. O vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER se 
manifesta. A sessão é suspensa por cinco minutos. Reaberta a sessão, os vereadores JOSÉ 
PEREIRA e AVELINO XAVIER ALVES discursam. O vereador VAGNER BARILON se manifesta 
com fulcro nas disposições do artigo 132 do Regimento Interno. O requerimento n. 
180/2015 é colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 47). 
REQUERIMENTO N. 181/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, solicita informações do 
Chefe do Executivo sobre a possibilidade de adotar as sugestões contidas na Cartilha 
"Dívidas Ativas e Execuções Fiscais Municipais" elaborada pela Corregedoria Geral de 
Justiça. É colocado em discussão, o vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER solicita vista da 
proposição, sendo atendido por se tratar do primeiro pedido (faixa 48). REQUERIMENTO N. 
182/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do 
Prefeito Municipal, sobre a criação de um posto ou balcão de informações no Hospital 
Municipal. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade (faixa 49). REQUERIMENTO N. 183/2015 de autoria da 
vereadora CARLA FURINI DE LUCENA, solicita informações do Chefe do Poder Executivo 
sobre a possibilidade de implantar uma lombada na Rua Antonio Berni, no Jardim Santa Rita 
II. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 50). REQUERIMENTO N. 184/2015 de autoria da vereadora CARLA FURINI 
DE LUCENA, solicita informações do Chefe do Poder Executivo sobre a supressão da árvore 
localizada na Rua Joaquim Sanches. É colocado em discussão, não havendo. É colocado em 
votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 51). REQUERIMENTO N. 185/2015 de 
autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito 
Municipal, sobre a demarcação de sinalização de solo, cobertura e bancos no ponto final de 
ônibus esquina com a Rua Jequitibás, no Jardim Capuava. É colocado em discussão, não 
havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por unanimidade (faixa 52). 
REQUERIMENTO N. 186/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre a implantação de cobertura e bancos em 
todos os pontos de ônibus situados na Rua Celeste Cerezer Paulão, no Jardim Santa Luiza II. 
É colocado em discussão, não havendo. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (faixa 53). Tendo em vista o decurso do tempo destinado a fase do 
Expediente, a discussão e votação das proposições, bem como o uso da Tribuna Livre pelos 
vereadores inscritos restaram prejudicados: REQUERIMENTO N. 187/2015 de autoria do 
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a manutenção do parquinho infantil e limpeza no Bosque do Futuro no Green Village. 
REQUERIMENTO N. 188/2015 de autoria do vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, 
solicita informações do Chefe do Executivo sobre a limpeza de todas as bocas de lobo 
situadas na Chácara Bosque dos Eucaliptos. REQUERIMENTO N. 189/2015 de autoria do 
vereador SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
as medidas que poderão ser adotadas com relação ao estacionamento do supermercado 
São Vicente, situado na Avenida Dr. Eddy de Freitas Crissiuma. REQUERIMENTO N. 190/2015 
de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, solicita informações do Prefeito 
Municipal, sobre a Criação de um Centro de Treinamento para pessoas com deficiência. 
REQUERIMENTO N. 191/2015 de autoria do vereador VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a devolução aos cofres públicos de recursos 
financeiros conforme determinação feita pelo Tribunal de Contas do Estado. 
REQUERIMENTO N. 192/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações da EMTU sobre a possibilidade de implantação de um retorno na Avenida 
Ampélio Gazzetta (Corredor Metropolitano Noroeste), em frente à Faculdade Network. 
REQUERIMENTO N. 193/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita 
informações do Chefe do Executivo sobre a criação de "trilha ecológica" em nosso 
município. REQUERIMENTO N. 194/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, 
solicita informações do Prefeito Municipal sobre a destinação de área para a juventude 
novaodessense, nos moldes que especifica. REQUERIMENTO N. 195/2015 de autoria do 
vereador AVELINO XAVIER ALVES, solicita informações do Chefe do Executivo sobre a 
possibilidade de concessão de auxílio alimentação aos pacientes de Nova Odessa que 
recebem tratamento em outras cidades (Portaria/SAS/N. 55, de 24 de fevereiro de 1999). 
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REQUERIMENTO N. 196/2015 de autoria do vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, 
solicita informações do Prefeito Municipal, sobre estudos voltados às melhorias no trevo de 
acesso na Estrada Municipal Rodolfo Kivitz ligando Nova Odessa ao Bairro Parque Novo 
Mundo - Americana. MOÇÃO N. 13/2015 de autoria do vereador VAGNER BARILON, 
congratulações ao Jornal de Nova Odessa (JNO) pelo 22º aniversário e novo projeto gráfico. 
MOÇÃO N. 24/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, congratulações com 
a comitiva organizada pela OAB de Nova Odessa e com os juízes assessores da Presidência 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, em razão da reunião em busca de soluções para a 
interdição do prédio do Fórum local. MOÇÃO N. 25/2015 de autoria do vereador AVELINO 
XAVIER ALVES, aplausos ao assessor de gabinete Edison Antonio Teixeira. MOÇÃO N. 
26/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos à assessora Loni Odete 
Sichmann. MOÇÃO N. 27/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, aplausos ao 
prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza pela presença na primeira sessão ordinária realizada 
no último dia 2 de fevereiro. MOÇÃO N. 33/2015 de autoria do vereador CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, congratulações com os "Anjos da Alegria", em razão do trabalho realizado junto 
aos pacientes do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. MOÇÃO N. 
36/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, aplausos ao Diretor de Programas e Projetos 
Educacionais, Sr. Achile Nicola Fosco. MOÇÃO N. 38/2015 de autoria do vereador AVELINO 
XAVIER ALVES, aplausos à Paróquia de São Jorge pela inauguração do Salão de Eventos 
James Leroy Vaughan. MOÇÃO N. 39/2015 de autoria do vereador AVELINO XAVIER ALVES, 
aplausos ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Esportes pela inauguração da primeira 
academia adaptada para pessoas com deficiência "Leonildo Felipe Bichof". 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. 
45/2015 de autoria do vereador JOSÉ PEREIRA, congratulações com a Secretaria Municipal 
de Educação pela regulamentação do Programa Municipal de Bolsas de Estudos, nos termos 
da Lei n. 2.805, de 12 de fevereiro de 2014. MOÇÃO N. 49/2015 de autoria do vereador 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, congratulações com o diretor de Transporte e Sistema 
Viário, Sr. André Fernando Faganello, e com toda a sua equipe, pelo belíssimo trabalho que 
vem realizando em Nova Odessa. MOÇÃO N. 50/2015 de autoria do vereador VAGNER 
BARILON, congratulações com o Rotaract Club de Nova Odessa, pelas ações desenvolvidas 
em comemoração à Semana Mundial do Rotaract. MOÇÃO N. 51/2015 de autoria do 
vereador VAGNER BARILON, congratulações com o jovem Mateus Rosa Tognella, 
Representante Distrital do Rotaract, pelas razões que especifica. Após o intervalo 
regimental, o presidente anuncia a ORDEM DO DIA – 01 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N. 24/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO NOVAODESSENSE AO SENHOR OSMAR AZOL FERNANDES. É 
colocado em discussão, o vereador CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita a leitura da 
biografia do homenageado, sendo o pedido atendido. Os vereadores CELSO GOMES DOS 
REIS APRÍGIO, AVELINO XAVIER ALVES, VAGNER BARILON, JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO 
GOMES DOS SANTOS, ANTONIO ALVES TEIXEIRA, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER e VLADIMIR 
ANTONIO DA FONSECA discursam. É colocado em votação, sendo APROVADO por 
unanimidade (ANTONIO ALVES TEIXEIRA, AVELINO XAVIER ALVES, CARLA FURINI DE 
LUCENA, CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, JOSÉ PEREIRA, 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, VAGNER BARILON e VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA) 
(faixa 54). 02 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 26/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR 
AVELINO XAVIER ALVES, QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO DR. CARLOS JOSÉ DE 
ARRUDA BOTELHO AO SENHOR EDVAR BECCHIS. É colocado em discussão, o vereador 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição, sendo atendido por se tratar 
do primeiro pedido (faixa 55). 03 – PROJETO DE LEI N. 127/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR 
AVELINO XAVIER ALVES, QUE DÁ A DENOMINAÇÃO DE "NELSON BERSSAN" À RUA VINTE E UM 
(21) DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM CAPUAVA. É colocado em discussão, o vereador 
CELSO GOMES DOS REIS APRÍGIO solicita vista da proposição. Por se tratar do segundo 
pedido, o mesmo é submetido ao Plenário, sendo aprovado (faixa 56). Na sequência, os 
vereadores ANTONIO ALVES TEIXEIRA (faixa 57) e CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER (faixa 58) 
utilizam a Tribuna Livre para Explicação Pessoal. Após, o presidente informa que a próxima 
sessão ordinária será realizada no dia 23 de março 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. 121/2015  

 

 

Assunto: Solicita informações do ICV sobre o cumprimento 

da Lei n. 2.775, de 7 de novembro de 2013, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade dos Hospitais e similares 

localizados no Município, de afixarem em local visível, 

lista atualizada dos médicos plantonistas, bem como dos 

responsáveis pelo plantão e dá outras providências.  

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

Em 2013, esta Câmara Municipal aprovou projeto de lei de autoria do nobre 

vereador Sebastião Gomes dos Santos, que originou a Lei n. 2.775, de 7 de novembro de 

2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos Hospitais e similares localizados no 

Município, de afixarem em local visível, lista atualizada dos médicos plantonistas, bem 

como dos responsáveis pelo plantão e dá outras providências. 

Ocorre que até a presente data não foi dado cumprimento a norma em questão. 

Indagado sobre o assunto em outubro de 2014, o Chefe do Executivo informou que a 

listagem seria afixada pela organização social que gerencia o hospital (Ofício CAM 687/2014 

oferecido em resposta ao requerimento n. 749/2014). 

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

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

informações sobre o assunto, especialmente sobre a data prevista para a implantação da 

listagem exigida por lei. 

Nova Odessa, 20 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 187/2015 
 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a manutenção do parquinho infantil e limpeza no Bosque 
do Futuro no Green Village. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Em atendimento à solicitação dos moradores do Green Village, REQUEIRO, aos 

nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o 
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a 
implantação das seguintes melhorias no Bosque do Futuro.  

a) Retirar o entulho e material de construção do passeio público. 
b) Manutenção nos brinquedos que estão quebrados. 
c) Podas das árvores que estão obstruindo o passeio público. 
d) Manutenção na calçada que está quebrada. 
e) Varredura debaixo das árvores. 
f) Retirada do mato do parquinho infantil. 
Nova Odessa, 11 de março de 2015. 

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 
Fotos tiradas dia 6 de março de 2015 
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REQUERIMENTO N. 188/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a limpeza de todas as bocas de lobo situadas na Chácara 

Bosque dos Eucaliptos. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O vereador subscritor foi procurado por moradores do Bosque dos Eucaliptos que 

relataram a necessidade de limpeza de todas as bocas de lobo e a colocação das grades de 

proteção, conforme ilustram as fotografias anexas à presente proposição. 

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 manutenção e limpeza das bocas de lobo no local 

mencionado acima. 

 

Nova Odessa, 11 de março de 2015. 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

Fotos tiradas dia 5 de março de 2015 

 
 

   



 

19 
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. 189/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 
as medidas que poderão ser adotadas com relação ao 
estacionamento do supermercado São Vicente, situado na 
Avenida Dr. Eddy de Freitas Crissiuma.       

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O vereador subscritor foi procurado por munícipes que relataram a necessidade de 

interdição da lateral do estacionamento do Supermercado São Vicente, situado na Avenida 
Dr. Eddy de Freitas Crissiuma.  

Relataram os munícipes que este local é muito perigoso, pois os motoristas não 
respeitam a sinalização. Já aconteceram muitos acidentes. Muitas vezes, os munícipes têm 
que andar na avenida, porque os carros estão mal estacionados. Motoristas, ao sair do 
supermercado, descem na contra mão. É fato que munícipes que utilizam este local correm 
grande risco de serem atropelados.  

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando informações sobre as medidas que poderão ser adotadas com relação ao 
referido estacionamento.  

Nova Odessa, 11 de março de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 190/2015  

 
 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal, sobre 
a Criação de um Centro de Treinamento para pessoas 
com deficiência.  

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

 
Hoje a Secretaria de Esportes avançou muito quanto ao investimento em estrutura, 

atividades de lazer e esporte. No ano passado elaborei um projeto de lei instituindo o 

Festival Paralímpico no calendário de eventos da cidade (lei 02847/2014), o evento deve 

ser realizado na semana que antecede o dia 03 de dezembro, em alusão ao Dia Mundial do 

Deficiente. 

O evento foi um sucesso no ano anterior, mas precisamos oferecer condições para 

que as crianças e jovens com deficiência possam treinar diariamente durante o ano até a 

chegada do evento, caso contrário não teremos de fato concluído o processo de inclusão. 

Hoje temos a academia adaptada, mas ainda precisamos aprimorar em políticas 

públicas para trazer este público para nossos ginásios e oferecer atividades dirigidas de 

forma correta e que atenda às necessidades de cada um. 

Outro fato que merece destaque é que no primeiro festival atendemos as crianças, 

adolescente e jovens que são matriculados nas entidades das cidades, mas não tivemos 

como trazer os demais que não frequentam estas entidades, pois os mesmos não teriam 

condições de se locomover até o local ou nunca praticaram atividades esportivas dirigidas. 

A minha sugestão é que a partir de agora comecemos a oferecer no ginásio do 

Santa Rosa atividades dirigidas a este grupo como forma de proporcionar um treinamento 

prévio par ao festival. Podemos divulgar esta ação através das redes sociais, jornais, 

convidando os pais e as entidades e juntos com eles definir as modalidades e o que a 

Secretaria pode oferecer quanto apoio técnico dos profissionais de educação física para 

estas pessoas. Quando falo do Centro de treinamento penso em estruturar um local já 

existente e que adaptado possa oferecer algumas atividades as pessoas com deficiência. 

 

 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 sugestão acima mencionada.  

 

Nova Odessa, 13 de Março de 2015. 

 
 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 
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REQUERIMENTO N. 191/2015 
 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre a 

devolução aos cofres públicos de recursos financeiros 

conforme determinação feita pelo Tribunal de Contas do 

Estado. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

  

Consoante sentença do auditor Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, no processo TC- 800109/173/11, datada de 21 de março de 

2014, o ex-prefeito Manoel Samartin e a ex-vice-prefeita Salime Abdo foram sentenciados a 

ressarcir os cofres públicos. 

Conforme decisão da Egrégia Segunda Câmara nos autos do TC-994/026/11, que 

analisou as contas da Prefeitura Municipal de Nova Odessa no exercício de 2011, foi 

determinada a análise da questão referente ao ressarcimento dos valores pagos 

indevidamente pelo fornecimento de refeições à funcionários terceirizados da Saúde, no 

valor total à época de R$ 50.790,00 (cinquenta mil, setecentos e noventa reais), relativo à 

5.120 refeições. 

O Tribunal conferiu o princípio da ampla defesa, notificou os responsáveis à época, 

nos termos do artigo 30 da Lei Complementar nº 709/93. Na ocasião, o Senhor Manoel 

Samartin e a senhora Salime Abdo juntaram, às fls. 149/183 do processo, suas defesas. 

O Corpo de Auditores do Tribunal de Contas analisou a defesa e negou provimento, 

manifestando-se pela devolução dos valores apontados devidamente reajustados, em 

quantia devida pelo Setor de Cálculos, com base no índice IPC/FIPE, até 30/11/2013, 

conforme folhas 237/238 do referido processo). 

No mesmo sentido foi o posicionamento da Chefia de ATJ, ou seja, pela 

irregularidade da matéria (fls.239/240).  

Desta forma, o auditor Alexandre Manir Figueiredo Sarquis acolheu as 

manifestações unânimes dos Órgãos Técnicos do Tribunal de Contas. 

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, após deliberação plenária, seja 

endereçado ofício ao Chefe do Executivo, postulando informações sobre o assunto, 

especialmente no tocante aos seguintes aspectos que envolvem a questão: 

 

a) Houve o devido ressarcimento dos valores conforme sentenciou o Tribunal de 

Contas do Estado?  

b) Em caso positivo, em qual data ocorreu a determinada devolução e qual foi o 

valor efetivamente devolvido aos cofres públicos?  

c) Em caso negativo, foram os condenados inscritos na Dívida Ativa, conforme 

sentença do TCE?   

d) Outras informações consideradas relevantes.     

 

Nova Odessa, 11 de março de 2015. 

 

 

 

VLADIMIR ANTONIO DA FONSECA 
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REQUERIMENTO N. 192/2015 
 

Assunto: Solicita informações da EMTU sobre a 

possibilidade de implantação de um retorno na Avenida 

Ampélio Gazzetta (Corredor Metropolitano Noroeste), em 

frente à Faculdade Network. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em atendimento à solicitação de munícipes, REQUEIRO aos nobres pares, na forma 

regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício à EMTU, 

postulando informações sobre a possibilidade de implantação de um retorno na Avenida 

Ampélio Gazzetta (Corredor Metropolitano Noroeste), em frente à Faculdade Network. 

Nova Odessa, 11 de março de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 

 

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

REQUERIMENTO N. 193/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a criação de “trilha ecológica” em nosso município. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em 2001, quando ocupou uma cadeira nesta Casa Legislativa, o prefeito Benjamim 

Bill Vieira de Souza encampou projeto voltado à implantação de uma “trilha ecológica” nas 

dependências do Instituto de Zootecnia. 

A medida objetivava despertar a consciência ecológica da população. O projeto 

seria desenvolvido em conjunto com Americana, através do então vereador Oreste 

Camargo Neves, e com o sobredito órgão estadual. À Prefeitura de Nova Odessa, competia 

ceder as máquinas e os servidores necessários à abertura da trilha.  

Em face do exposto, considerando que o projeto continua sendo atual e inovador, 

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

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a 

possibilidade de implantação do projeto em questão, de molde que o mesmo possa atender 

os praticantes de caminhada e os ciclistas. 

 

Nova Odessa, 11 de março de 2015. 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 194/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a destinação de área para a juventude novaodessense, 

nos moldes que especifica. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza instituiu em nossa cidade um programa 

esplêndido voltado à terceira idade, qual seja, o Clube da Melhor Idade.  

Atualmente, 500 idosos são atendidos por semana nas atividades desenvolvidas 

especificamente para a melhor idade. O imóvel utilizado para o serviço em questão 

encontra-se totalmente adaptado para as necessidades dos idosos e está localizado na área 

central, possuindo fácil acesso aos moradores.  

Nesse sentido, acredito que medida semelhante poderia ser adotada em prol da 

nossa juventude, criando-se um espaço de lazer, onde os jovens pudessem se reunir, 

aprender, se divertir e trocar experiências. 

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

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

postulando informações sobre a existência de estudo objetivando a implantação de um 

espaço voltado à juventude novaodessense. 

Nova Odessa, 9 de março de 2015. 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 195/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a possibilidade de concessão de auxílio alimentação aos 

pacientes de Nova Odessa que recebem tratamento em 

outras cidades (Portaria/SAS/N. 55, de 24 de fevereiro de 

1999).  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

O Tratamento Fora do Domicílio – TFD é um benefício definido por uma portaria do 

governo federal (Portaria/SAS/N. 55, de 24 de fevereiro de 1999), que tem por objetivo 

fornecer auxílio a pacientes atendidos pela rede pública ou conveniados/contratados pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS a serviços assistenciais de outro Município/Estado, desde 

que esgotadas todas as formas de tratamento de saúde na localidade em que o paciente 

residir.  

Trata-se, assim, de um programa responsável por custear o tratamento de 

pacientes que não detém condições de arcar com as suas despesas, isto é, que dependam 

exclusivamente da rede pública de saúde, possibilitando-lhes requisitar junto à Prefeitura 

ou à Secretaria Estadual de Saúde de onde residem o auxílio financeiro necessário para 

procederem ao tratamento de saúde.  

As despesas abrangidas por esse benefício são aquelas relativas a transporte 

(aéreo, terrestre e fluvial), diárias para alimentação e, quando necessário, pernoite para 

paciente e acompanhante, sendo certo ainda que abrange também as despesas com 

preparação e traslado do corpo, em caso de óbito em TFD. Assim, se o paciente e seu 

acompanhante retornarem ao município de origem no mesmo dia, serão conferidas, apenas, 

a passagem e a ajuda de custo para alimentação. Todavia, o programa não atende 

deslocamentos menores do que 50 km de distância e em regiões metropolitanas (art. 1º, § 

5º da Portaria/SAS/N. 55, de 24 de fevereiro de 1999).   

Em face do exposto, e considerando que muitos pacientes são encaminhados a 

outras cidades, para receber o tratamento médico necessário. 

Considerando, ainda, que esses munícipes são, em sua maioria, carentes de 

recursos financeiros e não dispõem dos meios necessários ao custeio das despesas com 

alimentação. 

Considerando, por último, que a alimentação é um fator determinante na 

recuperação dessas pessoas, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 

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

postulando informações sobre a aplicabilidade da Portaria/SAS/N. 55, de 24 de fevereiro de 

1999 em nossa cidade, bem como sobre a possibilidade de concessão de auxílio 

alimentação aos pacientes e acompanhantes que recebem tratamento em cidades situadas 

a menos de 50 km de distância. 

a) Quantos pacientes recebem ajuda de custo para alimentação, nos termos da 

Portaria/SAS/N. 55, de 24 de fevereiro de 1999? 

b) Existe a possibilidade de estender o benefício para pacientes e acompanhantes 

que recebem tratamento em cidades situadas a menos de 50 km de distância? 

c) Outras informações relevantes.  

Nova Odessa, 11 de março de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 196/2015 
 

Assunto: Solicita informações ao Prefeito Municipal, sobre 

estudos voltados às melhorias no trevo de acesso na 

Estrada Municipal Rodolfo Kivitz ligando Nova Odessa ao 

Bairro Parque Novo Mundo – Americana. 

   

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

Sabemos que a referida via de acesso que liga Americana a Nova Odessa conta 

com um tráfego intenso de veículos. A referida via é muito utilizada, pelos moradores das 

chácaras e alunos que frequentam a faculdade situada no Parque Novo Mundo e há as 

pessoas que preferem usar a estrada à rodovia que liga as duas cidades. 

O trevo está precisando de conservação, pois com o aumento das chuvas, os 

buracos apareceram novamente. 

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

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

postulando se digne prestar informações sobre a possibilidade de implantação da melhoria 

acima mencionada, bem como sobre o prazo previsto para a sua execução. 

 

Nova Odessa, 12 de Março de 2015. 

   

 

CELSO GOMES DOS REIS APRIGIO 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 197/2015 
 

 

Assunto: Solicita cópia das permissões e autorizações 

para uso de áreas públicas concedidas nos anos de 2013, 

2014 e 2015, nos termos do art. 99, §§ 3º e 4º, da Lei 

Orgânica do Município.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

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

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

postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia dos decretos e das portarias 

relativos às permissões e autorizações para uso de áreas públicas, concedidas nos anos de 

2013, 2014 e 2015, nos termos do art. 99, §§ 3º e 4º, da Lei Orgânica do Município.   

Nova Odessa, 16 de março de 2015. 

  

 

JOSÉ PEREIRA 
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REQUERIMENTO N. 198/2015  
 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a possibilidade de envio de projeto de lei instituindo o 

Selo “Empresa Inclusiva” às empresas que empreguem 

deficientes em nosso município. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

A legislação pátria estabelece a obrigatoriedade de as empresas com cem (100) ou 

mais empregados preencherem uma parcela de seus cargos com pessoas com deficiência. 

A reserva legal de cargos é também conhecida como Lei de Cotas (art. 93 da Lei nº 

8.213/91). 

A cota depende do número geral de empregados que a empresa tem no seu 

quadro, na seguinte proporção, conforme estabelece o art. 93 da Lei nº 8.213/91: 

I - de 100 a 200 empregados ......................... 2% 

II - de 201 a 500 ............................................ 3% 

III - de 501 a 1.000 ........................................ 4% 

IV - de 1.001 em diante ................................. 5% 

 

Apesar de estar em vigor por mais de 20 anos, algumas empresas não cumprem 

referida lei. Além disso, sabemos que existem inúmeras empresas em nosso município que 

não possuem em seus quadros cem (100) empregados, estando, portanto, desobrigadas de 

contratar pessoas com deficiência. 

Nesse sentido, visando incentivar e apoiar essa prática, alguns municípios estão 

apresentando e aprovando leis instituindo o Selo “Empresa Inclusiva” às empresas que 

empreguem pessoas com deficiência. 

A proposta consiste, em síntese, em garantir à empresa do uso do Selo “Empresa 

Inclusiva”, tanto nas veiculações publicitárias, como nos produtos por ela produzidos. 

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 instituindo o Selo “Empresa 

Inclusiva” às empresas que empreguem deficientes em nosso município. 

 

Nova Odessa, 16 de março de 2015. 

 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 199/2015 
 

Assunto: Solicita informações ao Diretor de 
Credenciamento do Departamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo – DETRAN sobre a possibilidade de 
disponibilizar prova eletrônica para candidatos com 
surdez em Libras.  

 
 
Senhor Presidente: 
Senhores Vereadores: 

 
 
 

Como é de notório saber, a Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, veio assegurar o 
exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiências, dispondo, 
inclusive, sobre sua integração social, senão vejamos: 

 
“Art. 1º Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício dos 

direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva integração 
social, nos termos desta lei. 

§ 1º. Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os valores básicos 
da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da 
pessoa humana, do bem-star, e outros, indicados na Constituição ou justificados pelos 
princípios gerais de direito”. (grifamos). 

 
Em que pesem as disposições contidas na legislação federal, em nosso Estado os 

surdos são obrigados a realizar o exame de habilitação através do sistema convencional, 
enquanto em outros o exame teórico é disponibilizada prova eletrônica para candidatos 
com surdez em Libras.  

Em Santa Catarina, por exemplo, a iniciativa foi formalizada por meio de um termo 
de cooperação técnica com a Assembleia Legislativa e a Fundação Catarinense de 
Educação Especial (FCEE). 

As provas teóricas em Libras já estão disponíveis em todas as Circunscrições 
Regionais de Trânsito (Ciretrans) daquele Estado. O surdo que pretende obter a CNH deve 
agendar um horário para se submeter à avaliação e terá meia hora a mais do que os não-
surdos para concluir o teste, totalizando uma hora e trinta minutos. Isso se deve à 
necessidade que ele tem de rever os vídeos ao menos mais uma vez. 

Antes da implantação deste sistema os surdos que se candidatavam a retirar a 
carteira de habilitação enfrentavam dificuldades, pois o Detran-SC não possuía uma 
ferramenta adequada para fazer a avaliação teórica. Por isso, os candidatos podiam ser 
prejudicados pela má compreensão da língua portuguesa, uma vez que a linguagem oficial 
dos surdos é a Libras. 

Em face do exposto, tendo em vista a relevância da matéria, REQUEIRO aos nobres 
pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de 
ofício ao Diretor de Credenciamento do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo – 
DETRAN, postulando informações sobre a possibilidade sobre de disponibilizar prova 
eletrônica para candidatos com surdez em Libras.  

 
Nova Odessa, 16 de março de 2015. 

 
 
 

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 200/2015  
 

Assunto: Solicita informações ao Chefe do Poder Executivo 
acerca de estudos voltados a implantação de ecopontos 
nos bairros Jardim Santa Rosa, Green Village e Jardim São 
Jorge. 

 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
Em novembro de 2014, a Administração inaugurou um novo formato de Ecoponto, 

no bairro Monte das Oliveiras, permitindo o descarte das mais variadas espécies de 
resíduos sólidos por parte dos munícipes. 

Em que pese a relevância da obra, é inegável que um único Ecoponto não é capaz 
de atender toda a demanda de descarte do município, razão pela qual se espera que outros 
locais sejam disponibilizados a população. Até mesmo porque, trata-se de obras 
relativamente simples e de baixo custo. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, 
postulando informações sobre a instalação de novos ecopontos, bem como se existe a 
previsão de se construir algum nos bairros Jardim Santa Rosa, Green Village e Jardim São 
Jorge, devendo informar, se positiva a resposta, o prazo estimado para início e conclusão 
das obras. 

Nova Odessa, 16 de março de 2015. 
 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 
 

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

 

REQUERIMENTO N. 201/2015  

 

Assunto: Solicita cópia do laudo expedido pelo Corpo de 

Bombeiros em relação ao Hospital 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 se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia do laudo expedido pelo Corpo de 

Bombeiros em relação ao Hospital Municipal. 

Nova Odessa, 16 de março de 2015. 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 202/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

os problemas havidos na coleta de lixo domiciliar no 

Residencial Triunfo, no último dia 7 de março.  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Tendo em vista as inúmeras reclamações recebidas dos moradores do Residencial 

Triunfo, sobre a ausência da coleta de lixo domiciliar ocorrida no último dia 7 de março, 

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

encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, postulando informações sobre os motivos 

que ensejaram a inexecução do referido serviço público no bairro em questão. 

  

Nova Odessa, 16 de março de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 203/2015  

 

Assunto: Solicita cópia do contrato relativo à locação de 

caminhões para a coleta de lixo domiciliar.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

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

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

postulando se digne enviar a esta Câmara Municipal cópia dos contratos relativos à locação 

de caminhões para a coleta de lixo domiciliar. 

 

Nova Odessa, 16 de março de 2015. 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 204/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 

a implantação das melhorias que especifica na Rua 

Antonio Mauerberg, no Jardim Flórida (recapeamento, 

implantação de boca de lobo e limpeza da área pública 

situada atrás da S.O.S.). 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

Chefe do Executivo, postulando informações sobre a possibilidade de implantação das 

medidas abaixo especificadas na Rua Antonio Mauerberg, no Jardim Flórida: 

- recapeamento da via; 

- implantação de boca de lobo, uma vez que nos dias de chuva as águas estão 

invadido as residências; e, 

- limpeza da área pública situada atrás da S.O.S.  

 Nova Odessa, 16 de março de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

 

REQUERIMENTO N. 205/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Executivo sobre 
a implantação das melhorias que especifica na Rua Abrão 
Delega e na Avenida Antonio Rodrigues Azenha. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos nobres pares, na 
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 
Chefe do Executivo, postulando informações sobre a possibilidade de implantação das 
medidas abaixo especificadas, na Rua Abrão Delega e na Avenida Antonio Rodrigues 
Azenha: 

- poda das árvores e limpeza do mato e galhos existentes nas proximidades da 
linha férrea; 

- substituição das lâmpadas queimadas; 
- implantação de iluminação (postes) nas duas travessas da linha do trem; 
- colocação de lâmpada no poste situado atrás da Delegacia (a lâmpada está 

queimada, sendo que este poste ajuda na iluminação da rua); 
- implantação de um bloqueador que impeça o tráfego de bicicletas e motocicletas 

na passagem existente no início da Avenida Antonio Rodrigues Azenha que dá acesso à 
Avenida Carlos Botelho; 

- manutenção da calçada que está quebrada e afundando na passagem em 
questão. 

Nova Odessa, 16 de março de 2015. 
 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 206/2015  
 

Assunto: Solicita informações da empresa ALL – América 
Latina Logística sobre a retirada do entulho depositado 
nas proximidades da linha férrea, no trecho compreendido 
entre a Fiação Nova Esperança e a empresa Marchetti 
Materiais de Construção. 

 
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 à ALL – 
América Latina Logística, postulando informações sobre a retirada do entulho depositado 
nas proximidades da linha férrea, no trecho compreendido entre a Fiação Nova Esperança e 
a empresa Marchetti Materiais de Construção.  

Nova Odessa, 18 de março de 2015. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
 

  
 

********************************************************************** 
 
REQUERIMENTO N. 207/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

a implantação de iluminação adequada na pista de 

caminhada existente na Rua Alexandre Bassora.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

No uso das atribuições conferidas pelo art. 31 da Constituição Federal, REQUEIRO 

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

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre a 

implantação de iluminação adequada na pista de caminhada existente na Rua Alexandre 

Bassora. 

 

Nova Odessa, 18 de março de 2015. 

 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 208/2015 
 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
as medidas adotadas para evitar o acúmulo de água na 
esquina das ruas Teodoro Klavin e José Pizzo, no 
Residencial Klavin. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

Em 13 de fevereiro de 2014, o vereador subscritor apresentou o requerimento n. 
103/2014, solicitando informações do Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
implantação de uma boca de lobo na esquina das ruas Teodoro Klavin e José Pizzo, no 
Residencial Klavin, para sanar os problemas decorrentes do permanente acúmulo de água e 
sujeira que ocorre no local. 

Em atendimento à referida propositura o Chefe do Executivo   informou que a 
Administração Municipal providenciaria uma vistoria no local, a fim de verificar as condições 
de nivelamento da capa de asfalto e corrigi-la se necessário, uma vez que não existem 
estudos voltados à implantação de novas galerias na referida área.   

Em face do exposto, REQUEIRO aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando informações sobre as medidas adotadas para evitar o acúmulo de água no 
referido local. 

Nova Odessa, 18 de março de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
 

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

REQUERIMENTO N. 209/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a implantação de cobertura e bancos em todos os pontos 
de ônibus situados na Rua Maximiliano Dalmédico, no 
Jardim Santa Luiza II.  

 
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 cobertura e bancos nos 
pontos de ônibus situados na Rua Maximiliano Dalmédico, no Jardim Santa Luiza II. 

a) O setor competente vai elaborar estudo a respeito da implantação de cobertura 
no local acima citado? 

b) Na afirmativa, para quando está prevista a referida cobertura? 
c) Em caso negativo, quais as providências, a curto prazo, que poderão ser 

tomadas pela Administração para auxiliar os moradores que utilizam os referidos pontos de 
ônibus? 

d) Outras informações relevantes.   
 
Nova Odessa, 18 de março de 2015. 

 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 210/2015 
 
 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a implantação de duas faixas de pedestre (vermelhas) e a 
liberação para estacionamento de veículos no trecho 
duplicado da Rodovia Rodolfo Kivitz. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

 
O vereador subscritor foi procurado por comerciantes e munícipes que comentaram 

sobre a necessidade de implantação de duas faixas de pedestres com rampas e a liberação 
para estacionar na Rodovia Rodolfo Kivitz.  

Neste local tem vários comércios e o acesso é muito complicado, para fazer a 
travessia, devido ao fluxo de veículos ser constante com grande risco de acidentes. Os 
comerciantes reclamam que as vendas estão caindo por falta de local para estacionar.   

Considerando, ainda, que a região do Jardim Alvorada receberá o maior projeto 
habitacional da cidade (Residencial das Árvores com 720 apartamentos), o trânsito irá ficar 
mais intenso e sendo assim, dificultando o acesso ao bairro e consequentemente 
aumentando o risco de acidentes. Nesse sentido o redutor de velocidade e as faixas 
elevadas para travessia de pedestres auxiliará os motoristas, motociclistas e pedestres.  

 Em atendimento à solicitação dos munícipes, REQUEIRO, aos nobres pares, na 
forma regimental, após ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao 
Prefeito Municipal, postulando informações sobre a implantação das faixas de pedestre e a 
liberação para estacionar na Rodovia Rodolfo Kivitz. 

 
Nova Odessa, 18 de março de 2015. 

 
SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 

 

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

REQUERIMENTO N. 211/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Poder Executivo 
sobre a construção de um passeio público na Rua José 
Pizzo, com início no Residencial 23 de Maio até o 
Residencial Klavin. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores:  
 

Em 13 de março de 2014, o vereador subscritor apresentou o requerimento n. 
226/2014, solicitando informações do chefe do Poder Executivo sobre o estudo voltado à 
construção de um passeio público na Rua José Pizzo, com início no Residencial 23 de Maio 
até o Residencial Klavin.   

Em resposta à referida propositura, o Chefe do Executivo informou, que realizaria 
estudo a fim de elaborar um projeto que versasse acerca da execução do passeio público 
no local indicado.       

Tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de novas informações sobre o 
assunto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que 
aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Poder Executivo, postulando informações 
sobre a existência de estudo voltado à construção de um passeio público na Rua José Pizzo, 
com início no Residencial 23 de Maio até o Residencial Klavin.  

 
Nova Odessa, 18 de março de 2015. 

 
SEBSATIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 212/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Chefe do Poder Executivo 

sobre a construção de um passeio público na Rua Olívio 

Bellinate, até o início do Jardim São Manoel. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

O vereador subscritor foi procurado por munícipes do Residencial Klavin e do 

Jardim São Manoel, que relataram a necessidade da construção de passeio público na Rua 

Olívio Bellinate, entre os dois bairros, nos dois lados da via. 

Neste local tem um grande fluxo de carros, ônibus e motocicletas. De outra parte, 

os moradores são obrigados a andar na rua, porque não há calçadas, sendo que já 

aconteceram vários acidentes graves, com vítimas fatais. 

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

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

postulando informações sobre a existência de estudo voltado à construção de um passeio 

público na Rua Olívio Belinatte, até o início do Jardim São Manoel.  

 

Nova Odessa, 18 de maio de 2015. 

 

 

 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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REQUERIMENTO N. 213/2015  

 

Assunto: Solicita informações ao Chefe do Poder Executivo 

sobre os psicólogos que atuam nas Secretarias de 

Educação e de Saúde.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Em 11 de setembro de 2014, foi publicada, no Jornal de Nova Odessa, a 

Portaria n. 7.633, de 8 de setembro de 2014, que nomeia servidor para o emprego de 

psicólogo. 

As atribuições fixadas no artigo 2º1 do referido documento suscitaram 

dúvidas, uma vez que o profissional, cumprindo jornada semanal de 30 horas, deverá atuar 

junto à Secretaria de Educação (em horários específicos ou durante os HTPCS) e à 

Secretaria de Saúde. 

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

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

postulando as informações abaixo especificadas, relacionadas aos psicólogos que atuam 

nas Secretarias Municipais de Educação e de Saúde: 

a) Quantos psicólogos a Prefeitura possui?  

b) Quantos atuam na Saúde e quantos atuam na Educação? 

c) Onde o profissional nomeado pela Portaria n. 7.633, de 8 de setembro de 2014 atua?    

 

Nova Odessa, 18 de março de 2015. 

 

 

ANTONIO ALVES TEIXEIRA 

                     
1 Art. 2º Competirá ao servidor identificar os fatores que dificultam ou impedem a aprendizagem dos alunos, 
atuando na prevenção dos mesmos e orientado pais, alunos e professores, com base no diagnóstico dos 
problemas levantados; adequar os objetivos do sistema educacional às necessidades da comunidade escolar; 
realizar a aproximação entre a teoria e a prática junto à equipe escolar e propiciar a manutenção da saúde mental 
no ambiente escolar; apoiar o professor e a equipe nos aspectos de sua competência, através da busca dos 
valores, da motivação da aprendizagem e dos processos cognitivos dos alunos que favorecem o bom andamento 
da educação escolar; refletir junto à equipe escolar e comunidade, em horários específicos ou durante os HTPCS, 
sobre o papel da educação em seu caráter ideológico, sua proposta pedagógica, suas bases científicas para 
seleção de estratégias adequadas à educação escolar; participar em cidades da região dos polos de capacitação 
promovidos pelo MEC ou convênios e convites para cursos relacionados à saúde e educação, abrangendo as áreas 
institucional, comunitária e social; prestar atendimento à comunidade, crianças, adolescentes, adultos e aos casos 
encaminhados à unidade de Saúde, visando o desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, em relação à 
sua integração à família e à sociedade; prestar atendimento aos casos de saúde mental – toxicômanos e 
alcoólatras – organizando grupos homogêneos e desenvolvendo técnicas de terapia de grupo para resolução dos 
problemas; orientar a comunidade, organizando reuniões de grupos; colaborar com equipes multiprofissionais da 
unidade de trabalho; realizar atendimento psicológico-clínico ambulatorial (individual ou em grupo) e avaliação 
psicológica; elaborar relatórios e laudos técnicos, quando solicitado; realizar encaminhamento a outros 
especialistas, setores ou instituições e atuar junto ao CRAS ou CRES, bem como executar outras tarefas 
pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo chefe imediato. 
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REQUERIMENTO N. 214/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
o emprego de agente de controle de endemias.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
   

Para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 
postulando as informações abaixo especificadas, relacionadas ao emprego de agente de 
controle de endemias:  

a) Quantos empregos de agente de controle de endemias existem no quadro de 
servidores da Prefeitura? Quantos empregos estão vagos e quantos estão preenchidos? 

b) Quantos agentes de controle de endemias realizam trabalho externo e quantos 
realizam atividades exclusivamente internas? 

c) Segundo os critérios fixados pelo Ministério da Saúde, quantos agentes o 
Município precisa ter considerando a sua população? 

Nova Odessa, 18 de março de 2015. 
 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 

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

REQUERIMENTO N. 215/2015  
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a aplicabilidade da Lei n. 2.883, de 18 de setembro de 
2014, que dispõe sobre a aplicação de penalidade aos 
autores de queimadas, despejo de resíduos e entulhos no 
Município de Nova Odessa e dá outras providências. 

 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 
 
   

Para fins de fiscalização, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo, 
postulando as informações abaixo especificadas, relacionadas à Lei n. 2.883, de 18 de 
setembro de 2014, que dispõe sobre a aplicação de penalidade aos autores de queimadas, 
despejo de resíduos e entulhos no Município de Nova Odessa e dá outras providências: 

a) Quantas multas foram aplicadas nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei n. 
2.883/2014 até a presente data? 

b) Quantas multas foram aplicadas nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei n. 
2.883/2014 até a presente data? 

c) Quantos recursos foram apresentados? Quantos recursos foram deferidos e 
quantos foram indeferidos?    

  
Nova Odessa, 18 de março de 2015. 

 
 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 216/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

as medidas que serão adotadas com relação à empresa 

que especifica para evitar a proliferação do mosquito 

transmissor da Dengue. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

   

O vereador subscritor recebeu o abaixo-assinado anexo, elaborado pelos 

moradores vizinhos à empresa situada na Rua Dante Gazzetta, 757, que postulam a adoção 

das medidas cabíveis em relação ao referido estabelecimento, no que tange o controle do 

mosquito transmissor da Dengue.  

Eles alegam que já fizeram várias denúncias aos órgãos competentes, mas não 

obtiveram nenhuma resposta sobre o assunto. 

Aduzem, ainda, que o bairro possui diversas pessoas com a doença, sendo que, em 

algumas casas, há até três pessoas acamadas. 

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 manifestar sobre as medidas que serão adotadas com relação à 

referida empresa para controlar e evitar a proliferação do mosquito transmissor da Dengue 

no local.  

 

Nova Odessa, 19 de março de 2015. 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 217/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
o bueiro situado na Rua Pedro Motta (Rua 17), na altura 
do n. 10, no Jardim Altos do Klavin.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
  

Em atendimento à solicitação dos munícipes, na forma regimental, 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 data 
prevista para a limpeza do bueiro situado na Rua Pedro Motta (Rua 17), na altura do n. 10, 
no Jardim Altos do Klavin. 

A medida é necessária, pois o bueiro está entupido e dificultando a construção da 
calçada.  

 
Nova Odessa, 18 de março de 2015. 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 
Fotos do Requerimento do Klavin 
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REQUERIMENTO N. 218/2015  

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal e do 

ICV sobre as especialidades que especifica (psiquiatra, 

neurologista, endocrinologista). 

 

 

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 e ao 

ICV, postulando as informações abaixo especificadas:  

a) Existem psiquiatras, neurologistas e endocrinologistas na rede municipal de 

Saúde? Enviar relação contendo o nome, a especialidade e o número do CRM de cada 

profissional.  

b) Quais os locais e dias de atendimento desses profissionais? 

c) Na ausência desses profissionais, desde quando o Município não fornece esse 

atendimento e quais os motivos que impedem a contratação de novos especialistas? 

  

Nova Odessa, 19 de março de 2015. 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
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REQUERIMENTO N. 219/2015 
 

 

Assunto: Solicita informações complementares do Prefeito 

Municipal ao requerimento n. 480/2013 que trata sobre a 

implantação e regularização das construções de 

condomínios verticais, conforme especifica. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

Considerando que no ano de 2004, o Senhor Willian Samartim Júnior, sobrinho do 

Ex-Prefeito Manoel Samartin, ingressou com ação popular (Processo n. 1.762/2004) para 

suspender aprovação de  loteamentos no município. Na época foi deferida a liminar,  

processo extinto. 

Considerando, ainda, a Lei Complementar n. 20/2008, que restringia a aprovação 

de novos loteamentos horizontal por vinte anos, cujo projeto foi de autoria do sobredito ex-

prefeito.  

Considerando, também, que no período de 2005 a 2012 foram aprovados oito (08) 

empreendimentos imobiliários que culminaram na implantação de 2321 (dois mil, trezentos 

e vinte e um) apartamentos em Nova Odessa. 

Considerando que as regras para a implantação de condomínios verticais diferem 

das regras exigidas para loteamentos horizontais, especialmente no tocante ao sistema de 

abastecimento de água e coleta e afastamento de esgoto, por exemplo,  porcentagem de 

áreas de lazer, institucionais e outras.  

Considerando, por último, que os questionamentos apresentados no requerimento 

n. 480/2013 foram parcialmente respondidos, 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 as informações abaixo especificadas: 

a) Qual a contrapartida das construtoras para o Município?  

b) Requer cópia das matrículas, bem como do valor venal do ano das transações 

imobiliárias. 

c) Qual o valor de mercado dos respectivos terrenos onde foram construídos os 

prédios em questão? 

d) Quem eram os proprietários anteriores? 

e) Requer cópia dos seguintes documentos: 1. Relatório de Impacto de Vizinhança, 

2. Estudo de Impacto Viário, em especial do Residencial das Américas, 3. Diagnóstico por 

Demanda de Equipamentos Públicos Urbanos, 4. Estudos de Impacto Ambiental. 

f) Existem autorizações para construção de edifícios na atual Administração, 

excetuados os projetos habitacionais para população de baixa renda. 

Requeiro, por último, seja encaminhado ofício à Dra. Beatriz Binello Valerio 

Desmaret, Promotora de Justiça de Nova Odessa, dando-lhe ciência da presente proposição. 

 

Nova Odessa, 19 de março de 2015. 

 

 

JOSÉ PEREIRA 
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REQUERIMENTO N. 220/2015  
 

Assunto: Solicita informações da empresa Viação São 
Paulo São Pedro Ltda. sobre a implantação de linha em 
Nova Odessa com destino à cidade de Jundiaí. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

  
O vereador subscritor tem recebido, com grande frequência, pedidos de munícipes 

voltados à implantação de linha de ônibus com destino à cidade de Jundiaí, que, juntamente 
com Campinas, é um dos grandes polos de desenvolvimento do estado de São Paulo. 

Relatam os munícipes que há um grande número de famílias novaodesseses que 
possuem parentes e amigos na cidade de Jundiaí, bem como nas cidades conurbadas a 
mesma, como Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista. Informam ainda que há um 
processo de conurbação com Itupeva, Cabreúva, Louveira e Jarinu e que partindo de Jundiaí 
os mesmos tem grande facilidade de acesso às cidades em questão. Há ainda, entre os 
munícipes que nos procuram, pessoas que trabalham em empresas desta região. 

O fácil acesso ao referido município é de vital importância para a nossa cidade, 
pois ele está integrado a Grande São Paulo, a Região Metropolitana de Sorocaba e a 
Baixada Santista. 

Registre-se, por último, que o Terminal Rodoviário de Nova Odessa está sendo 
ampliado justamente para que novos destinos possam ser oferercidos à nossa população e 
as empresas que operarem na cidade poderão contar com a infraestrutura necessária para 
sua operação. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício à empresa Viação São Paulo 
São Pedro Ltda., sediada em Piracicaba – SP, postulando informações sobre a possibilidade 
de implantação de linha em Nova Odessa com destino à cidade de Jundiaí. 

Nova Odessa, 19 de março de 2015. 
 

VAGNER BARILON 

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

REQUERIMENTO N. 221/2015 
 
Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 
a implantação de lixeiras na Rua Maximiliano Dalmédico, 
n. 764 (próximo ao ponto de ônibus e à Padaria Pão 
d’Ouro). 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

O vereador subscritor foi procurado por munícipes que postulam a instalação de 
lixeiras na Rua Maximiliano Dalmédico, n. 764, devido ao movimento diário existente na 
referida via pública decorrente do ponto de ônibus e da padaria existentes no local. 

Ademais, a existência de locais adequados para o descarte de lixo diminuiria a 
sujeira na referida via pública. Trata-se de medida simples que trará qualidade de vida aos 
moradores. 

Por outro lado, sabemos que as cidades que integram o Consórcio Intermunicipal 
de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas – Consimares –  
receberam duas mil lixeiras, com capacidade para 50 litros. 

Em face do exposto, REQUEIRO, aos nobres pares, na forma regimental, apos 
ouvido o Plenário, que aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, 
postulando informações sobre a implantação de lixeira no endereço acima mencionado. 

Nova Odessa, 19 de março de 2015. 
AVELINO XAVIER ALVES 
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REQUERIMENTO N. 222/2015 
 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

os estudos realizados para equacionar os problemas de 

alagamentos nas ruas São Paulo e Curitiba, no Jardim São 

Jorge. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 
No início da legislatura, o Chefe do Executivo foi instado a se manifestar sobre as 

medidas que seriam adotadas para equacionar os problemas de alagamentos nas ruas São 

Paulo e Curitiba, no Jardim São Jorge (requerimento n. 10/2013, de autoria do ilustre 

vereador Antonio Alves Teixeira). 

Em atendimento à referida proposição, o prefeito informou que, em razão da 

existência de uma rede coletora de águas pluviais no local, bem como em virtude da 

proximidade entre o nível das ruas e da água do Ribeirão Quilombo, o ideal seria rebaixar a 

calha desse curso d’água. 

Informou, ainda, que como se tratava de uma obra complexa e de alto custo, por 

depender de licenciamento ambiental e maquinário específico, o Setor de Obras possuía 

estudo em andamento, a fim de buscar uma solução adequada para que sejam evitados 

novos alagamentos.   

Tendo em vista o decurso do tempo e a ausência de novas informações sobre o 

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

aprovem o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, postulando informações sobre 

os avanços obtidos nos estudos acima mencionados, especialmente no tocante às medidas 

que serão adotadas para evitar novos alagamentos nas vias em questão. 

Nova Odessa, 19 de março de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 

 

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

REQUERIMENTO N. 223/2015 

 

Assunto: Solicita informações do Prefeito Municipal sobre 

as medidas adotadas para evitar alagamentos na Rua 

Sílvio de Paula. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Considerando que no início da Rua Sílvio de Paula ocorrem constantes alagamentos 

devido a pouca vazão do cano existente no local, REQUEIRO aos nobres pares, na forma 

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

Municipal, postulando informações sobre as medidas que serão adotadas para evitar 

alagamentos no ponto acima especificado.  

Nova Odessa, 19 de março de 2015. 

 
 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 13/2015 
 

Assunto: Congratulações ao Jornal de Nova Odessa (JNO) 

pelo 22º aniversário e novo projeto gráfico. 

 

Senhores Vereadores:  

 

 

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

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

Jornal de Nova Odessa pelo 22º aniversário, celebrado com a apresentação do novo projeto 

gráfico. 

Fundado em 23 de janeiro de 1993, o Jornal de Nova Odessa, popularmente 

conhecido com JNO, é o mais antigo da cidade. Ao longo desses anos, registrou capítulos 

memoráveis da história do municio, sempre pautados pelo profissionalismo, pela ética e 

pelo compromisso com Nova Odessa. 

E para manter o excelente trabalho prestado à população novaodessense, em sua 

edição do dia 24 de janeiro lançou seu novo projeto gráfico, que além de resumir o que há 

de mais moderno, também tornou a leitura de seu conteúdo ainda mais agradável. 

O empenho e a dedicação do Jornal de Nova Odessa merecem o reconhecimento 

desta Casa Legislativa, não apenas pelo seu 22º aniversário e novo projeto gráfico, mas, 

também, por toda relevância social que tem na cidade. 

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

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

congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.       

Nova Odessa, 27 de janeiro de 2015. 

 

VAGNER BARILON 
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MOÇÃO N. 24/2015 
 

Assunto: Congratulações com a comitiva organizada pela 
OAB de Nova Odessa e com os juízes assessores da 
Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, em razão 
da reunião em busca de soluções para a interdição do 
prédio do Fórum local. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, através da qual enviamos nossos cumprimentos aos 
juízes assessores da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo para a área de 
Patrimônio e Contratos, Dr. Mário Sérgio Leite e Dr. Fernando Fiqueiredo Bartoletti, e à 
comitiva organizada pela OAB de Nova Odessa, pela reunião realizada no último dia 20 de 
janeiro, em busca de soluções para a interdição do prédio do Fórum local. 

Fizeram parte da comitiva, o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, os juízes Drª. 
Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman e Dr. Gabriel Baldi de Carvalho, o presidente e 
vice-presidente da OAB de Nova Odessa, Dr. Alessandre Passos Pimentel e Dr. Osmar Alves 
de Carvalho, o advogado e vereador Dr. José Pereira, os proprietários do imóvel e 
engenheiros. 

Na reunião, foi definido que os proprietários do imóvel contratariam profissionais 
para estudos técnicos detalhados, sendo que, até o avanço desses estudos, permaneceria a 
interdição do fórum. O expediente, atendimento ao público em geral e prazos processuais 
continuariam suspensos e o atendimento de medidas urgentes ocorreria em Americana. Por 
último, foi enviado um motorhome para Nova Odessa para a realização de audiências 
agendadas. 

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

Nova Odessa, 5 de fevereiro de 2015. 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

MOÇÃO N. 25/2015 

 

Assunto: Aplausos ao assessor de gabinete Edison Antonio 

Teixeira. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

assessor de gabinete Edison Antonio Teixeira, pelo importante trabalho que realiza junto à 

Administração Municipal. 

Sempre atencioso e competente, entendemos que a postura profissional deste 

servidor mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

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

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

congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 9 de fevereiro de 2015. 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 26/2015 
 

Assunto: Aplausos à assessora Loni Odete Sichmann. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

assessora Loni Odete Sichmann, pelo importante trabalho que realiza junto à Administração 

Municipal. 

Sempre atenciosa e competente, entendemos que a postura profissional desta 

servidor mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

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

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

congratulada, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 9 de fevereiro de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 

 

 

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

MOÇÃO N. 27/2015 

 

Assunto: Aplausos ao prefeito Benjamim Bill Vieira de 

Souza pela presença na primeira sessão ordinária 

realizada no último dia 2 de fevereiro. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

Benjamim Bill Vieira de Souza, em razão do comparecimento à primeira sessão ordinária de 

2015. 

O Chefe do Executivo aproveitou a oportunidade para prestar contas sobre os dois 

primeiros anos de mandato, especialmente em relação aos investimentos realizados nas 

áreas da Educação, Segurança, Esporte, Habitação, Saúde, etc. 

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

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

congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 9 de fevereiro de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 33/2015 
 

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

razão do trabalho realizado junto aos pacientes do 

Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon 

Garcia. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

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

Carreon Garcia. 

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

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

Eles atendem entidades e instituições públicas, privadas e beneficentes, 

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

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

respeito, paz, cooperação e união.    

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

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

aos congratulados, dando-lhes ciência da proposição. 

Nova Odessa, 12 de fevereiro de 2015. 

 
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 

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

MOÇÃO N. 36/2015 
 

Assunto: Aplausos ao Diretor de Programas e Projetos 

Educacionais, Sr. Achile Nicola Fosco. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

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

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

de Programas e Projetos Educacionais, Sr. Achile Nicola Fosco, pelo importante trabalho que 

realiza junto à Administração Municipal. 

Sempre atencioso e competente, entendemos que a postura profissional deste 

servidor mereça o devido reconhecimento por parte desta Câmara Municipal.  

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

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

congratulado, dando-lhe ciência desta manifestação.      

Nova Odessa, 23 de fevereiro de 2015. 

 
JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 38/2015 
 

Assunto: Aplausos à Paróquia de São Jorge pela 

inauguração do Salão de Eventos James Leroy Vaughan.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

de São Jorge e ao Padre Itamar Gonçalves pela inauguração do Salão de Eventos James 

Leroy Vaughan. 

Trata-se de uma belíssima homenagem realizada a um homem que ajudou a 

edificar Nova Odessa e o bairro São Jorge, conforme abaixo exposto. 

O homenageado, Sr. James, nasceu aos 11 de agosto de 1920, na “Província de 

Rebouças”, atualmente Município de Sumaré. Seus pais, Charles Shaffer Vaughan e 

Elizabeth Vaughan, imigraram para o Brasil em decorrência da Guerra Civil dos Estados 

Unidos da América, nos anos de 1861 até 1865.  

Aqui chegando se estabeleceram em uma pequena propriedade rural nas 

imediações da “Estação de Santa Bárbara”, atualmente Município de Americana, onde 

tiveram nove filhos.   

De origem humilde, não pode estudar e começou a trabalhar muito cedo, aos 08 

anos de idade. Somente aos 15 anos é que apreendeu a falar a língua portuguesa (até 

então, apenas conhecia o idioma inglês).  

Até os 21 anos, dedicou-se a atividade de leiteiro, junto de seus familiares, época 

em que decidiu deixar sua profissão, casa e família para se dedicar a nova atividade: a de 

tropeiro. Com suas economias e um pouco de dinheiro emprestado adquiriu um lote de 

cavalos e passou a viajar por todo o Brasil e Argentina, comprando e vendendo animais. 

Aos 25 anos, em 1945, casou-se com D. Alzira Maria Gazzeta. 

Sempre prosperando em seus negócios adquiriu uma propriedade rural em Nova 

Odessa e voltou a laborar como leiteiro. Nos anos 70, comprou duas fazendas no Estado do 

Mato Grosso e passou a criar gado de corte. Após o falecimento de sua esposa, mudou-se 

para aquele estado e logo adquiriu mais uma propriedade rural, desta vez em Serro Quatiá, 

Paraguai. Em face das longas distâncias entre as três propriedades rurais e, possibilitado 

pela prosperidade de seus negócios, adquiriu uma aeronave e tornou-se piloto.  

Ao longo de sua vida, participou, ativamente, da expansão e do povoamento de 

Nova Odessa, atuando nos movimentos de emancipação política do município (1958). 

Contribuiu para diversas melhorias na cidade, fundando o Sport Club Lítero, em 09/07/1961. 

Doou terrenos para indústrias, contribuindo para o aumento de postos de trabalho 

na cidade. Doou, ainda, diversas áreas para a construção de igrejas e equipamentos 

públicos. 

O Senhor James faleceu em 11 de novembro de 2010. Ele residia na cidade de 

Campinas, ao lado de sua segunda esposa, D. Jacira, e de uma de suas irmãs, a missionária 

da Igreja Batista, Sra. Agnes.   

Em face do exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares no que tange a 

esta iniciativa, e requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao Padre 

Itamar Gonçalves, dando-lhe ciência desta proposição.   

Nova Odessa, 23 de fevereiro de 2015. 

 

AVELINO XAVIER ALVES 
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MOÇÃO N. 39/2015 
 

Assunto: Aplausos ao Prefeito Municipal e à Secretaria de 

Esportes pela inauguração da primeira academia 

adaptada para pessoas com deficiência “Leonildo Felipe 

Bichof”.  

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

 
É com grata satisfação que submeto à elevada apreciação plenária a presente 

MOÇÃO DE APLAUSOS dirigida ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Esportes, em razão da 

inauguração da primeira academia adaptada para pessoas com deficiência “Leonildo Felipe 

Bichof”. 

A academia conta com diversos equipamentos e foi realizada em parceria com a 

Secretaria Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência.   

Em face do exposto, espero receber integral apoio dos nobres pares no que tange a 

esta iniciativa, e requeiro, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao Prefeito 

Municipal e ao Secretário de Esportes, dando-lhes ciência desta proposição.   

Nova Odessa, 23 de fevereiro de 2015. 
 

AVELINO XAVIER ALVES 

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

  

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 
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MOÇÃO N. 45/2015  
Assunto: Congratulações com a Secretaria Municipal de 
Educação pela regulamentação do Programa Municipal de 
Bolsas de Estudos, nos termos da Lei n. 2.805, de 12 de 
fevereiro de 2014. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida à Secretaria Municipal de Educação, pela 
regulamentação do Programa Municipal de Bolsas de Estudos, nos termos da Lei n. 2.805, 
de 12 de fevereiro de 2014. 

No último dia 28 de fevereiro, foram publicados os decretos 3.302/2015 e 
3.303/2015, bem como o edital de chamado público para as instituições interessadas em 
firmar o convênio afeto ao programa em questão. 

O referido programa tem por escopo incentivar o oferecimento de bolsas de 
estudos por instituições de ensino de qualquer nível ou natureza, mediante a compensação 
dos valores de referidas bolsas com os valores devidos referentes aos impostos municipais. 

Lembramos que o projeto de lei foi proposto pelo vereador subscritor e aprovado 
por unanimidade por esta Câmara Municipal na primeira sessão ordinária de 2014.   

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

Nova Odessa, 9 de março de 2015. 
JOSÉ PEREIRA 

 

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

MOÇÃO N. 49/2015 
 

Assunto: Congratulações com o diretor de Transporte e 
Sistema Viário, Sr. André Fernando Faganello, e com toda 
a sua equipe, 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. André Fernando Faganello e equipe, 
pelo belíssimo trabalho que vêm realizando em nossa cidade. 

Desde que assumiram as atividades, os congratulados não têm medido esforços 
para resolver problemas em nosso sistema de transporte, bem como em buscar aprimorar o 
relacionamento entre os departamentos em parceria com a comunidade.  

Pelas manutenções realizadas nos pontos de ônibus da cidade colocando 
coberturas e bancos e dando mais conforto aos usuários de transporte coletivo em nosso 
município. 

Estamos acompanhando seu trabalho nestes 26 meses de dedicação ao nosso 
município, atendendo toda a população, vereadores e resolvendo todas as questões com 
muita diplomacia.     

Assim, agradecemos ao congratulado pelo trabalho que vem realizando e 
desejamos muito sucesso à frente de tão importante setor. 

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, 9 de março de 2015. 
 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
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MOÇÃO N. 50/2015 

 

Assunto: Congratulações com o Rotaract Club de Nova 

Odessa, pelas ações desenvolvidas em comemoração à 

Semana Mundial do Rotaract.  

  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, dirigida ao Rotaract Club de Nova Odessa, em 

comemoração à Semana Mundial do Rotaract. 

Em razão do 47º aniversário do Rotaract, um dos maiores programas para jovens 

líderes do Rotary International, mais de 6 mil jovens foram conclamados a realizar ações 

com o tema “É possível fazer diferente”, entre os dias 8 a 15 de março. 

A ação objetivou apresentar o programa de desenvolvimento de liderança e 

profissionalismo jovem e sensibilizar a sociedade para a reflexão sobre as atitudes do dia a 

dia, considerando o que seria possível fazer diferente. Nesse sentido, entre outras ações, 

foram montados “varais de ideias” em mais de 150 cidades, onde as pessoas escreveram 

mensagens sobre um mundo melhor, gentileza e positividade para serem penduradas e 

contribuíram com ideias para os projetos sociais que são desenvolvidos pelos jovens do 

Rotaract.   

A inspiração da ação veio da chamada filosofia da prova quádrupla, pregada pela 

instituição. Segundo ela, os associados são incentivados a refletirem se o que fazem, 

pensam e dizem são atitudes verdadeiras, justas, honestas e se promovem a boa vontade 

entre os envolvidos.     

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 Sr. Mateus Rosa Tognella, dando-lhe ciência da proposição.   

  

Nova Odessa, 12 de março de 2015. 

 

 

VAGNER BARILON 
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MOÇÃO N. 51/2015 

 

Assunto: Congratulações com o jovem Mateus Rosa 

Tognella, Representante Distrital do Rotaract, 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 jovem Mateus Rosa Tognella, 

Representante Distrital do Rotaract. 

Como representante distrital, o congratulado coordena o Rotaract em mais de 27 

cidades do Estado de São Paulo, sendo certo que, no ano rotário 2016-17, ele coordenará o 

Rotaract Estado de São Paulo. 

O Rotaract é uma rede de jovens de 18 a 30 anos que tem como principal objetivo 

compartilhar ideias e projetos para encarar os desafios da humanidade de uma nova 

maneira. 

Trata-se de programa do Rotary International, uma das maiores e mais respeitadas 

organizações humanitárias do mundo e que é membro da Organização das Nações Unidas 

(ONU). Atualmente, existem 175 mil jovens rotaractianos, organizados em 7.636 clubes, 

espalhados em 152 países.  

Através dessa importante atuação, o congratulado leva o nome de Nova Odessa a 

todo o Estado de São Paulo, ao país e para o mundo.  

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 Sr. Mateus Rosa Tognella, dando-lhe ciência da proposição.   

  

Nova Odessa, 12 de março de 2015. 

 

 

VAGNER BARILON 
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MOÇÃO N. 52/2015 
 

Assunto: Congratulações com o Sr. Heloiso Sérgio Molina 

Parras, Secretário Municipal de Saúde. 

 

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. 

O congratulado foi convidado pelo Prefeito Municipal para assumir a Secretaria de 

Saúde, em razão da sua extrema competência. 

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

trabalho seja novamente 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, 16 de março de 2015. 

 

JOSÉ PEREIRA 

 

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

 

MOÇÃO N. 53/2015 

 

 

Assunto: Aplausos à servidora Fernanda Rodrigues 

Dagrela.  

 

 

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 

servidora Fernanda Rodrigues Dagrela, pelo importante trabalho que realiza junto à 

Administração Municipal. 

Sempre atenciosa e competente, a assessora tem desenvolvido um relevante 

trabalho na Secretaria de Meio Ambiente.  

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, 16 de março de 2015. 

 

 

JOSÉ PEREIRA 

 

 



 

53 
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. 54/2015  
 

Assunto: Congratulações com a Ordem dos Advogados do 

Brasil – Subseção de Nova Odessa, pelo ato cívico 

realizado no último dia 12 de março. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

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

presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida à Ordem dos Advogados do Brasil – 

Subseção de Nova Odessa, pelo ato cívico realizado no último dia 12 de março. 

Advogados novaodessenses andaram da sede da OAB até o prédio do Fórum, de 

braços dados, ao som do Hino Nacional. Em frente ao prédio interditado, o presidente da 

OAB, Dr. Alessandre Passos Pimentel, leu um discurso em repúdio à demora na solução do 

problema que envolve a interdição do referido local e entregou ofício à Drª. Michelli Vieira 

do Lago Ruesta Changman, juíza diretora do Fórum de Nova Odessa. 

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

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

presidente da OAB de Nova Odessa, Dr. Alessandre Passos Pimentel, e ao presidente do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador José Renato Nalini, dando-lhes ciência 

desta manifestação. 

Nova Odessa, 16 de março de 2015. 
 

JOSÉ PEREIRA 
 

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

MOÇÃO N. 55/2015 
 

Assunto: Congratulações com os pastores Wagner Longhi 

e Ivonilde Farias pelos trabalhos desenvolvidos no 

Conselho de Pastores Evangélicos de Nova Odessa – 

COPENO.  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

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

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

pastores Wagner Longhi e Ivonilde Farias pelos trabalhos desenvolvidos no Conselho de 

Pastores Evangélicos de Nova Odessa – COPENO, no período de 2013 a 2015. 

No último biênio, o conselho em questão foi brilhantemente presidido pelo Pr. 

Wagner e secretariado pela Pra. Ivonilde, que muito contribuiriam para o fortalecimento da 

comunidade evangélica em nossa cidade.  

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

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

congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 16 de março de 2015.  

 

JOSÉ PEREIRA 
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MOÇÃO N. 56/2015 
 
Assunto: Congratulações com os pastores abaixo 
especificados, pela formação da nova diretoria do 
Conselho de Pastores Evangélicos de Nova Odessa – 
COPENO.  

 
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 
nova diretoria do COPENO, composta pelos seguintes pastores: 

Presidente: Pr. Edival Roberto Faria 
Vice-Presidente: Pr. Adevanir Magne 
Secretário: Pr. Valdinei Aparecido Pereira  
Tesoureiro: Pr. Paulo César Cássio Demico 
Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 

tange esta iniciativa, requeremos, após deliberação plenária, seja endereçado ofício aos 
congratulados, dando-lhes ciência desta manifestação. 

Nova Odessa, 16 de março de 2015.  
JOSÉ PEREIRA 

 

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

MOÇÃO N. 57/2015  
 

Assunto: Congratulações com a Guarda Civil Municipal 
pelo trabalho realizado que culminou na redução dos 
índices de criminalidade no município. 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 

É com grata satisfação que estamos submetendo à elevada apreciação plenária a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO dirigida à Guarda Civil Municipal, pelo trabalho 
realizado que culminou na redução dos índices de criminalidade na cidade. 

Levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo apontou 
que, em 2013, Nova Odessa registrou 22 (vinte e dois) casos de roubos a residências. Em 
2014, esse número caiu para 10 (dez) ocorrências. Houve uma diminuição de 54,54% nesse 
tipo de crime.  

O índice obtido é resultado de um trabalho contínuo de integração e fortalecimento 
do patrulhamento preventivo e da ação conjunta das polícias Civil e Militar e da Guarda 
Municipal. 

O videomonitoramento implantado pela atual administração também foi decisivo 
para os avanços obtidos, bem como a aquisição de novas viaturas, armas e a realização de 
cursos de aprimoramento. 

Os dados divulgados pela sobredita Secretaria também apontam queda nos casos 
de estupro, roubos e furtos de veículos em janeiro deste ano em comparação ao mesmo 
período do ano passado. Também houve queda nos índices de lesão corporal dolosa e lesão 
corporal culposa por acidente de trânsito.       

Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que 
tange esta iniciativa, e requeremos, após a deliberação plenária, seja endereçado ofício ao 
diretor da Guarda Civil Municipal, Dr. Robson Fontes Paulo, dando-lhe ciência desta 
manifestação. 

Nova Odessa, 16 de março de 2015. 
 

JOSÉ PEREIRA 
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ORDEM DO DIA 
 

PAUTA DE PROPOSIÇÕES A SEREM DISCUTIDAS E VOTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 
23 DE MARÇO DE 2015. 

 
PROPOSITURAS EM DISCUSSÃO 

 
01 – PROJETO DE LEI N. 123/2014 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 
QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, O DIA DO ESPIRITISMO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Projeto de Lei retirado da Sessão Ordinária do dia 09 de março de 2015, pelo segundo 
pedido de vistas feito pelo vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, restituído sem 
manifestação. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria simples - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Simbólica 
 
Art. 1º. Fica instituído, no calendário oficial do Município, o Dia do Espiritismo. 
Art. 2º. O evento será comemorado no dia 18 de abril de cada ano. 
Art. 3º. As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos públicos 

comemorativos do evento. 
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 17 de setembro de 2014. 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 
PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
1. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de Projeto de Lei (PL) que “institui no calendário oficial do município, o Dia do 

Espiritismo e dá outras providências”. O PL, que recebeu o número 123/2014, foi 
protocolizado em 17.11.2014, e tramita sob nº 286/2014. 

Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco a 
relatoria do parecer. 

Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em relação à 
proposição e concluí que a mesma não esbarra em dispositivos da Constituição Federal, 
tampouco nas normas hierarquicamente inferiores. 

Dispõe o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, que compete aos municípios 
legislar sobre assuntos de interesse local.  

Nesse mesmo sentido, o artigo 15, inciso I, da Lei Orgânica do Município, prevê o 
seguinte: 

Art. 15. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as 
matérias de competência do Município e, especialmente: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação 
federal e estadual; 

A doutrina, por sua vez, encontra dificuldade em delimitar o alcance da expressão 
interesse local. 

Conforme Alexandre de Moraes, “apesar de difícil conceituação, interesse local refere-
se aos interesses que disserem respeito mais diretamente às necessidades imediatas do 
município, mesmo que acabem gerando reflexos no interesse regional (Estados) ou geral 
(União)”2. 

Logo, a instituição de data no calendário oficial do Município cuida de assunto de 
interesse predominantemente local, se subsumindo ao comando contido no artigo 
supramencionado. 

Outro não é o entendimento do Instituto Brasileiro da Administração Pública, 
conforme resumo do parecer3 que segue: 

Os Municípios brasileiros, entes federados autônomos, nos termos dos arts. 1º e 18 da 
Constituição Federal, são dotados de capacidade legislativa para disciplinar assuntos de 

                     
2 Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional”, Ed. Atlas, p.742. 
3 Parecer n. 286/08. 
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interesse local de forma privativa ou suplementar, conforme ditam os incisos I e II do art. 30 
da Constituição Federal. 

Portanto, o Município pode, no exercício de sua competência legislativa própria, instituir 
dias e semanas dedicadas a causas que sejam de interesse da população. Logo, é inegável 
que não há óbice quanto à criação de semana municipal da não violência, ainda mais 
quando não constitua um feriado municipal, o qual deve atender a outros requisitos legais”. 
(Gustavo da Costa Ferreira M. dos Santos). 

Assim sendo, verifico que o PL número 123/2014, em nada fere as disposições 
constitucionais ou qualquer das normas hierarquicamente inferiores. 

2- CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino favoravelmente à tramitação do PL nº 123/2014, consoante a 

fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 1º de dezembro de 2014. 

CARLA F. DE LUCENA   JOSÉ PEREIRA  ANTONIO A. TEIXEIRA 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Cláudio José Schooder, que 

institui, no calendário oficial do Município, o “Dia do Espiritismo” e dá outras providências. 
Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a relatoria 

do parecer. 
A presente proposição objetiva prestar uma justa homenagem a esse importante 

grupo religioso, cuja atuação tem sido indispensável para a construção de uma sociedade 
mais justa e mais fraterna entre nós. 

Entendo que a proposição se reveste de interesse público, sendo oportunas e 
convenientes as despesas dela oriundas.  

Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente 
proposição.  

Nova Odessa, 9 de fevereiro de 2015. 
ANTONIO A. TEIXEIRA  AVELINO X. ALVES   JOSÉ PEREIRA 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Cláudio José Schooder, que 
institui, no calendário oficial do Município, o Dia do Espiritismo e dá outras providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo, avoco a relatoria do parecer. 

A religiosidade é um tema relevante para o povo brasileiro e figura no rol dos direitos 
constitucionais individuais e coletivos fixados pelo art. 5º da Constituição Federal, da 
seguinte forma: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I – (...);  
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e 
a suas liturgias; 

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação coletiva; 

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

Assim, observadas as restrições impostas pelo art. 19, I, da Constituição Federal4, a 
União, os Estados e os Municípios têm instituído, em seus calendários oficiais, datas 
comemorativas às diversas manifestações religiosas. 

                     
4
 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles 
ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de 
interesse público; 

 



 

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 

 

A Lei Federal n. 10.335, de 19 de dezembro de 2001, instituiu o Dia da Bíblia, a ser 
celebrado no segundo domingo do mês de dezembro de cada ano, em todo o território 
nacional. A Lei Federal n. 12.328, de 15 de setembro de 2010, instituiu o Dia Nacional do 
Evangélico, a ser comemorado no dia 30 de novembro de cada ano. 

Em âmbito local, comemoramos a “Semana Evangélica”, em dezembro (Lei n. 
1.616/98), o Dia do Pastor, em junho (Lei n. 2.369/09), e o Dia do Padre, em agosto (Lei n. 
2.398/10).  

Em face do exposto, e considerando o direito a liberdade de consciência e de crença 
assegurado ao povo brasileiro e a diversidade religiosa existente em nosso país, me 
manifesto favoravelmente à aprovação da presente proposição.  

Nova Odessa, 18 de fevereiro de 2015. 
VAGNER BARILON  AVELINO X. ALVES   ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
 
02 – PROJETO DE LEI N. 01/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR SEBASTIÃO GOMES DOS 
SANTOS, QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, A SEMANA MUNICIPAL DA 
CULTURA DO HIP HOP" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

QUORUM DE VOTAÇÃO: Maioria simples - PROCESSO DE VOTAÇÃO: Simbólica 
 
Art. 1º. Fica instituída no calendário oficial do Município a “Semana Municipal do Hip-

Hop” a ser realizada anualmente na semana do dia 12 de Novembro que compreende o Dia 
Mundial do Hip Hop. 

Art. 2º. As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos públicos 
comemorativos do evento. 

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 12 de janeiro de 2015. 

SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS 
 
PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
1- EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de Projeto de Lei (PL) que “institui, no calendário oficial do município, a 

Semana Municipal da Cultura do ‘Hip Hop’, e dá outras providências”. O PL, que recebeu o 
número 01/2015, foi protocolizado em 13.01.2015, e tramita sob nº 10/2015. 

Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco a 
relatoria do parecer. 

Atendendo ao despacho do presidente desta Casa, promovi análise em relação à 
proposição e concluí que ela não afronta qualquer norma do ordenamento jurídico pátrio. 

Dispõe o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, que compete aos municípios 
legislar sobre assuntos de interesse local.  

Nesse mesmo sentido, o artigo 15, inciso I, da Lei Orgânica do Município, prevê o 
seguinte: 

Art. 15. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as 
matérias de competência do Município e, especialmente: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação 
federal e estadual; 

A doutrina, por sua vez, encontra dificuldade em delimitar o alcance da expressão 
interesse local. 

Conforme Alexandre de Moraes, “apesar de difícil conceituação, interesse local refere-
se aos interesses que disserem respeito mais diretamente às necessidades imediatas do 
município, mesmo que acabem gerando reflexos no interesse regional (Estados) ou geral 
(União)”5. 

Logo, a instituição de data no calendário oficial do Município cuida de assunto de 
interesse predominantemente local, se subsumindo ao comando contido no artigo 
supramencionado. 

                     
5 Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional”, Ed. Atlas, p.742. 
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Outro não é o entendimento do Instituto Brasileiro da Administração Pública, 
conforme resumo do parecer6 que segue: 

Os Municípios brasileiros, entes federados autônomos, nos termos dos arts. 1º e 18 da 
Constituição Federal, são dotados de capacidade legislativa para disciplinar assuntos de 
interesse local de forma privativa ou suplementar, conforme ditam os incisos I e II do art. 30 
da Constituição Federal. 

Portanto, o Município pode, no exercício de sua competência legislativa própria, instituir 
dias e semanas dedicadas a causas que sejam de interesse da população. Logo, é inegável 
que não há óbice quanto à criação de semana municipal da não violência, ainda mais 
quando não constitua um feriado municipal, o qual deve atender a outros requisitos legais”. 
(Gustavo da Costa Ferreira M. dos Santos). 

Assim sendo, verifico que o PL número 01/2015, em nada fere as disposições 
constitucionais ou qualquer das normas hierarquicamente inferiores. 

2- CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino favoravelmente à tramitação do PL nº 01/2015, consoante a 

fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 05 de fevereiro de 2015. 
AVELINO X. ALVES  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Sebastião Gomes dos Santos, 
que institui, no calendário oficial do Município, a Semana Municipal da Cultura do Hip Hop e 
dá outras providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a relatoria 
do parecer. 

Entendo que a proposição se reveste de interesse público, sendo oportunas e 
convenientes as despesas dela oriundas.  

Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente 
proposição.  

Nova Odessa, 3 de março de 2015. 
ANTONIO A. TEIXEIRA  AVELINO X. ALVES   JOSÉ PEREIRA 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre vereador Sebastião Gomes dos Santos, 
que institui, no calendário oficial do Município, a Semana Municipal da Cultura do Hip Hop e 
dá outras providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo, avoco a relatoria do parecer. 

Considerando a influência que o Hip Hop possui no modo de vida de juventude 
brasileira. 

Considerando, ainda, que a medida irá valorizar as expressões culturais do Hip Hop e 
contribuir para o reconhecimento desse movimento como elemento importante da cultura 
brasileira, opino pela aprovação do presente projeto de lei.  

Nova Odessa, 9 de março de 2015. 
VAGNER BARILON  AVELINO X. ALVES   ANTONIO A. TEIXEIRA 

 
 
03 – PROJETO DE LEI N. 08/2015 DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA 
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL N. 2915 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

Art. 1º O artigo 1º da Lei Municipal n. 2915 de 03 de dezembro de 2014, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º As ruas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 do loteamento residencial Jardins 
da Cidade, passam a ter as seguintes denominações: 

Rua Nome 

                     
6 Parecer n. 286/08. 
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01 Alameda Jardim América; 
02 Alameda Pacaembú; 
03 Alameda Bella Aliança; 
04 Alameda Butantã; 
05 Alameda Boaçava; 
06 Alameda Vila Romana; 
07 Alameda Jardim Guedala; 
08 Alameda Alto dos Pinheiros; 
09 Alameda Alto da Lapa”. 
Art. 2º Fica revogado o artigo 2º da Lei Municipal n. 2915 de 03 de dezembro de 2014. 
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

contrárias. 
MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, EM 05 DE FEVEREIRO DE 2015 

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PARECERES: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
1- EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de Projeto de Lei (PL) de autoria do Poder Executivo, que “altera disposições 

contidas na Lei Municipal n. 2915, de 03 de dezembro de 2014 e dá outras providências”. O 
PL, que recebeu o número 008/2015, foi protocolizado em 09.02.2015, e tramita sob nº 
027/2015. 

Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco a 
relatoria do parecer. 

Conforme a exposição de motivos, “o propósito desta alteração é necessário uma vez 
que consta erro de digitação no artigo 1º, da referida Lei, o que deve ser corrigido”. 

Nos termos do artigo 15, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município, cabe à Câmara 
Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do 
Município e, especialmente autorizar a denominação e a alteração desta, relativamente aos 
próprios, vias e logradouros públicos. 

2- CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino de favoravelmente à tramitação do PL nº 008/2015, 

consoante a fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 18 de fevereiro de 2015. 
AVELINO X. ALVES  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal que altera disposições 
contidas na Lei Municipal n. 2.915, de 03 de dezembro de 2014, e dá outras providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, avoco a relatoria 
do parecer. 

A presente proposição objetiva promover correções na lei que conferiu denominação 
as ruas do Residencial Jardins da Cidade. 

Entendo que a proposição se reveste de interesse público, sendo oportunas e 
convenientes as despesas dela oriundas.  

Em face do exposto, me manifesto favoravelmente à aprovação da presente 
proposição.  

Nova Odessa, 3 de março de 2015. 
ANTONIO A. TEIXEIRA  AVELINO X. ALVES   JOSÉ PEREIRA 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal que altera disposições 
contidas na Lei Municipal n. 2.915, de 03 de dezembro de 2014, e dá outras providências. 

Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo, avoco a relatoria do parecer. 

O escopo da presente proposição é retificar as incorreções existentes na lei que 
conferiu denominação às vias do loteamento Jardins da Cidade. 

Considerando o caráter corretivo da medida, me manifesto favoravelmente à 
aprovação do presente projeto de lei.  



 

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 

 

Nova Odessa, 9 de março de 2015. 
VAGNER BARILON  AVELINO X. ALVES   ANTONIO A. TEIXEIRA 

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

Parecer retirado da Sessão Ordinária do dia 09 de março de 2015, pelo primeiro 
pedido de vistas feito pelo vereador AVELINO XAVIER ALVES, restituído sem manifestação. 

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

 
1- EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA 
Trata-se de Projeto de Lei (PL) de autoria parlamentar que “dispõe sobre o serviço de 

transporte escolar no Município, e dá outras providências”. O PL, que recebeu o número 
006/2015, foi protocolizado em 03.02.2015, e tramita sob nº 006/2015. 

Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco a 
relatoria do parecer. 

Em que pese a relevância da matéria tratada no Projeto de lei, que se reveste de 
inegável interesse local, em outra oportunidade esta Comissão já deliberou sobre o mesmo 
assunto, votando nos seguintes termos: 

Muito embora o projeto de lei disponha sobre assunto de interesse local, nos termos 
do artigo 30, inciso I, da CF e artigo 15, inciso I, da LOM, ele viola literalmente a disposição 
contida no artigo 46, inciso II, da LOM, que estabelece como sendo competência privativa 
do Prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham a sobre criação, estruturação e 
atribuições dos órgãos da administração pública. 

Apesar de um ordenamento jurídico dinâmico, que autoriza ver e rever as normas 
existentes e passíveis de edição ou revogação, não vislumbro, até a presente data, 
argumentos que autorizem deliberar em sentido contrário o voto emanado no projeto de lei 
nº 013/2014. 

2- CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino de forma desfavoravelmente à tramitação do PL nº 

006/2015, consoante a fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 19 de fevereiro de 2015. 
AVELINO X. ALVES  SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

 
 
05 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A 
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 07/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM AS CLÍNICAS 
VETERINÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICÍPIO PARA  OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Parecer pela ilegalidade retirado da Sessão Ordinária do dia 09 de março de 2015, 
pelo segundo pedido de vistas feito pelo vereador CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, restituído 
sem manifestação. 

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

 
Trata-se de Projeto de Lei (PL) que “autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com 

as clínicas veterinárias instaladas neste Município para os fins que especifica e dá outras 
providências”. O PL, que recebeu o número 007/2015, foi protocolizado em 04.02.2015, e 
tramita sob nº 007/2015. 

Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco a 
relatoria do parecer. 

Apesar de sua inegável relevância, nos termos do artigo 1º, do projeto em análise, 
pretende o autor “autorizar” o Poder Executivo a celebrar convênio com as clínicas 
veterinárias da cidade, para prestar atendimento aos animais em situação de abandono ou 
vítimas de atropelamento, vejamos: 
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Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com as clínicas 
veterinárias instaladas no Município para que estas prestem atendimento aos animais em 
situação de abandono e/ou atropelados. 

Entretanto, conforme destacado no caput do artigo acima transcrito, trata-se de 
projeto de lei autorizativo, cujo entendimento acerca de sua constitucionalidade e/ou 
legalidade desta Comissão é o mesmo do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, 
exarado no parecer de nº 0071/2015, que transcrevemos abaixo: 

Cumpre esclarecer que as leis autorizativas constituem exceções no processo 
legislativo brasileiro, em respeito ao princípio da separação dos poderes e ao próprio 
sistema de freios e contrapesos constitucionalmente delineado. 

Com efeito, ao mencionar leis autorizativas, a Constituição Federal refere-se aos casos 
em que se faz necessária a apreciação prévia quanto a ato a ser praticado pelo Executivo, 
mas tal atribuição tem mais a ver com o papel de fiscalização da Câmara Municipal do que 
propriamente com a função legislativa. 

Via de regra, o Prefeito pode praticar os atos de administração ordinária 
independentemente de autorização especial da Câmara. A implementação de ações do 
gênero constituem atividades típicas de gestão administrativa municipal. Assim, tratando-
se de matéria que diz respeito às funções tipicamente executivas, não exerce à Câmara 
uma verdadeira função legislativa, e sim de fiscalização, a qual ocorre a posteriori. 

Portanto, como reiteradamente salientado por este Instituto, revela-se incompatível 
com o ordenamento constitucional em vigor ato legislativo que pretenda autorizar Chefe do 
Executivo a executar tarefa ínsita a sua atribuição típica, o que, por si só, já aponta a 
impropriedade da redação de cunho autorizativo deste Projeto de lei, mormente tratando-se 
de propositura oriunda do próprio Executivo. 

2- CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino de forma desfavoravelmente à tramitação do PL nº 

007/2015, consoante a fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 18 de fevereiro de 2015. 
AVELINO X. ALVES   SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

 
 
06 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A 
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 09/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR SEBASTIÃO GOMES 
DOS SANTOS, QUE DISPÕE SOBRE A CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E REUSO DAS ÁGUAS 
PROVENIENTES DA CONDENSAÇÃO PRODUZIDA POR EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

 
Trata-se de Projeto de Lei (PL) de autoria parlamentar que “dispõe sobre a 

capacitação, armazenamento e reuso das águas provenientes da condensação produzida 
por equipamentos de ar condicionado e dá outras providências”. O PL, que recebeu o 
número 009/2015, foi protocolizado em 11.02.2015, e tramita sob nº 009/2015. 

Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco a 
relatoria do parecer. 

Apesar da inegável relevância da propositura em análise, o que enquadraria a 
matéria tratada no inciso I, do artigo 15, da Lei Orgânica do Município, nem mesmo após as 
modificações providenciadas pelo Autor poderá esta Comissão deliberar pela sua 
constitucionalidade/legalidade, pois, a supressão dos artigos que macularam o projeto 
outrora retiraram, igualmente, a possibilidade de efetivação daquilo que se propõe. 

A título de exemplo, citamos o artigo 4º do projeto de lei, que prevê que “a 
desobediência ao disposto nesta lei sujeitará o infrator à aplicação de multa no valor de 20 
UFESP´s para edificações residenciais e 50 UFESP´s para edificações comerciais”. A 
aplicação de eventuais sanções aos infratores da norma, caso viesse a ser admitida no 
ordenamento jurídico, invariavelmente deveria realizar-se por servidor público municipal, 
vinculado ao Poder Executivo, cujas atribuições somente podem criadas ou modificadas 
pelo próprio prefeito, à luz do artigo 46, da Lei Orgânica do Município. 

2- CONCLUSÕES DO RELATOR 
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Diante do exposto, opino de forma desfavoravelmente à tramitação do PL nº 
009/2015, consoante a fundamentação acima. 

Nova Odessa (SP), 23 de fevereiro de 2015. 
AVELINO X. ALVES   SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

 
 
07 – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CONTRÁRIO A 
TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 11/2015 DE AUTORIA DO VEREADOR CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, QUE PROÍBE A CONTRATAÇÃO DE VEREADOR NÃO REELEITO PARA CARGOS EM 
COMISSÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA 
ODESSA DURANTE O PERÍODO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

 
Trata-se de Projeto de Lei (PL) de autoria parlamentar que “proíbe a contratação de 

vereador não reeleito para cargos em comissão direção, chefia e assessoramento no âmbito 
do Município de Nova Odessa durante o período que especifica e dá outras providências”. O 
PL, que recebeu o número 011/2015, foi protocolizado em 24.02.2015, e tramita sob nº 
011/2015. 

Na condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco a 
relatoria do parecer. 

De acordo com o inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal, a investidura em 
cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei 
de livre nomeação e exoneração. 

Além disso, o artigo 46, inciso II, da Lei Orgânica do Município, prevê o seguinte: 
Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de leis que disponham sobre 
(III) regime jurídico, provimento de cargos, vantagens, estabilidade e aposentadoria dos 
servidores. 

Verifica-se, consoante aduzido, que além do PL em apreço não encontrar suporte de 
validade nas normas de hierarquia superior, ele tenta interferir diretamente na autonomia 
inerente ao Poder Executivo, afrontando o artigo 2º da CF. 

2- CONCLUSÕES DO RELATOR 
Diante do exposto, opino de forma desfavoravelmente à tramitação do PL nº 

011/2015, consoante a fundamentação acima. 
Nova Odessa (SP), 09 de março de 2015. 
AVELINO X. ALVES   SEBASTIÃO G. DOS SANTOS  CELSO G. DOS R. APRÍGIO 

 
 

Nova Odessa, 20 de março de 2015. 
  
 

 
 
 

Eliseu de Souza Ferreira 
Diretor Geral 
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PROJETOS DE LEI 

 

 

EM TRAMITAÇÃO NAS 

COMISSÕES PERMANENTES DE: 

 
 
 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 

FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 

 

SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL 

 

DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE 
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PROJETO DE LEI N. 14/2015 
“Institui, no calendário oficial do Município o "Dia do Rotaract Club" e dá outras 

providências”. 
Art. 1º. Fica instituído o Dia do Rotaract Club no calendário oficial do Município, a 

ser comemorado, anualmente, no dia 13 de março. 
Art. 2º. As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos 

públicos comemorativos da data. 
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 12 de março de 2015. 

VAGNER BARILON 
 
JUSTIFICATIVA 

Submeto à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que institui, no 
calendário oficial do Município, o "Dia do Rotaract Club" e dá outras providências. 

“Rotaract Clubs” são clubes de jovens de ambos os sexos, de 18 a 30 anos de 
idade, interessados em servir suas comunidades, ampliar suas amizades e contatos 
profissionais e incrementar seu entendimento no mundo. 

O Rotaract é um programa do Rotary International, fundado em 13 de março de 
1968 na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Seu nome surgiu da expressão Rotary in 
Action (Rotary em Ação) e seu lema “Companheirismo através do Servir. Servir através do 
companheirismo” expressa bem o equilíbrio das suas atitudes. 

O Rotaract está presente em quase todo o mundo. Conforme última estatística são 
225.400 rotaractianos, organizados em 9.800 Rotaracts diferentes, espalhados em 189 
países. 

Os rotaractianos trabalham em prol das comunidades, fortalecem relacionamentos 
pessoais e profissionais e colaboram para a compreensão mundial. 

Os “Rotaract Clubs” são parte de um esforço global em prol da paz e compreensão 
mundial que se inicia nas comunidades, mas tem alcance ilimitado. Rotaractianos têm 
acesso a numerosos recursos do Rotary International e da Fundação Rotária, e apoio 
administrativo do Rotary Padrinho, sendo que o propósito do Rotaract é oferecer 
oportunidades a jovens adultos, profissionais e estudantes, de ambos os sexos, que 
acreditam poder fazer a diferença, interagindo e transformando a sociedade, de 
incrementar conhecimentos e adquirir experiências e desenvolvimento pessoal, visando 
atender carências físicas e sociais por meio da elaboração de projetos que beneficiem a 
comunidade em que vivem em parceria com empresas, ONGs, ORGs, instituições e órgãos 
públicos, promovendo assim melhores relações entre os povos de todo o mundo, através da 
amizade e da prestação de serviços. 

“Dar de si, antes de pensar em si”, é o lema que guia os rotarianos. Os projetos de 
prestação de serviços do Rotaract objetivam melhorar a qualidade de vida localmente e em 
outros países. As atividades procuram amenizar problemas cruciais da atualidade, como 
violência, drogas, Aids, desnutrição, Poluição, analfabetismo, conflitos dentre outros. 

O Rotaract Club é um clube de serviços que busca programar atividades e projetos 
diversos, de acordo com os objetivos gerais dos sócios, nas áreas de crescimento 
profissional, formação de líderes e prestação de serviços. Tais atividades geram um 
programa equilibrado e promovem o crescimento pessoal dos rotaractianos. 

As atividades desenvolvidas ampliam o entendimento acerca da profissionalização 
e oportunidades de trabalho na comunidade, valorizam o papel do rotaractiano no 
desenvolvimento socioeconômico local e exemplificam como as técnicas desenvolvidas por 
intermédio dos projetos de prestação de serviços podem ajudar a amenizar problemas 
surgidos no ambiente de trabalho. Os Rotaract Clubs também promovem atividades de 
desenvolvimento de liderança visando capacitar rotaractianos na criação e manutenção de 
clubes ativos por meio de projetos relevantes, influindo também no crescimento pessoal de 
cada um. 

Os objetivos do Rotaract são os seguintes: 
• Desenvolver qualidades de liderança e perícia profissional; 
• Difundir o respeito pelo direito dos demais, com base no reconhecimento do valor 
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de cada um; 
• Reconhecer o mérito de todas as ocupações úteis como oportunidade de servir a 

sociedade; 
• Reconhecer, praticar e promover padrões de ética, capacidade de liderança e 

responsabilidade profissional;  
• Estudar e compreender as carências, os problemas e as oportunidades de servir 

na comunidade e no mundo; 
• Propiciar oportunidades para atividades pessoais e em grupo com o objetivo de 

servir a comunidade e promover a boa vontade e a compreensão internacional. 
Acredito que a definição de uma data municipal reforçará o respeito que a 

sociedade deve prestar aos rotaractianos, auxiliando na divulgação do seu trabalho e 
importância.  

Diante do exposto, espero contar com o imprescindível apoio dos nobres pares na 
aprovação do presente projeto. 

Nova Odessa, 12 de março de 2015. 
VAGNER BARILON 

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

 
PROJETO DE LEI N. 15/2015 

“Institui, no calendário oficial do Município o "Dia da Oração" e dá outras 
providências”. 

Art. 1º. Fica instituído o Dia da Oração no calendário oficial do Município, a ser 
comemorado, anualmente, no dia 27 de fevereiro. 

Art. 2º. As autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de atos 
públicos comemorativos da data. 

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Nova Odessa, 16 de março de 2015. 

AVELINO XAVIER ALVES 
JUSTIFICATIVA 

Submeto à elevada apreciação plenária o presente projeto de lei que institui, no 
calendário oficial do Município, o "Dia da Oração" e dá outras providências. 

A fixação de datas comemorativas por lei municipal não excede os limites da 
autonomia legislativa de que foram dotados os Municípios. Por força da Constituição 
Federal, os Municípios podem legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive a fixação 
de datas comemorativas, e de suplementar a legislação federal e estadual no que couber 
(art. 30, I e II da CF). 

O E. Tribunal de Justiça do Estado já se pronunciou sobre esse tema, conforme 
julgados abaixo colacionados: 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n° 4.436, de 10 de dezembro de 
2010, do município de Suzano, que 'Dispõe sobre a inclusão, no Calendário Oficial do 
Município, do Dia do Imigrante, e dá outras providências'. Alegação de vício de origem e de 
aumento de despesas sem indicação da fonte de custeio. Inocorrência da 
inconstitucionalidade invocada. Mera fixação de data comemorativa. Ausência de criação de 
órgãos e de cargos públicos ou de despesas para a Municipalidade. Matéria de  interesse 
local. Ação julgada improcedente. Liminar revogada". (Ação direta de inconstitucionalidade 
n° 0068550-67.2011.8.26.0000, Comarca de São Paulo, Relator Des. Mário Devienne Ferraz, 
Órgão Especial, j . 14/09/2011). 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei que institui como evento cultural 
oficial do município de Suzano o Dia da Bíblia - Ato normativo que cuida de matéria de 
interesse local – Mera criação de data comemorativa. Constitucionalidade reconhecida. Não 
ocorrência de vício de iniciativa do projeto de lei por Vereador. Norma editada que não 
estabelece medidas relacionadas à organização da administração pública, nem cria deveres 
diversos daqueles genéricos ou mesmo despesas extraordinárias. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade julgada improcedente. (Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 
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0140772- 62.2013.8.26.0000. Autor: Prefeito do Município de Suzano. Réu: Presidente da 
Câmara Municipal – Relator Des. Antonio Carlos Malheiros – j. 23/10/2013). 

 
No âmbito estadual, o Dia da Oração foi instituído através da Lei n. 12.475, de 26 

de dezembro de 2006 (anexa). Reproduzimos, a seguir, íntegra da justificativa que 
acompanhou a sobredita proposição, cujos argumentos também adotamos: 

“A nossa intenção neste Projeto é apresentá-lo como sendo um meio pelo qual 
possamos desenvolver uma atitude de gratidão a Deus em ato oficial a ser comemorado 
nesta Casa. 

Esta comemoração visa reunir pessoas e líderes de todas as denominações religiosas 
com o objetivo de elevar o nosso pensamento acima das nossas diferenças e agradecer a 
Deus, nosso Pai Eterno, pela nossa existência e pedir a sua proteção para os povos que 
sofrem. 

Sem oração a vivência da fé não passa de reflexão banal ou presunçosa ação. É a 
oração que dá validade ao refletir, ao existir e ao agir do ser humano como realidades-
verdadeiras, do ponto de vista de Deus. 

Esta reflexão é importantíssima, pois no século XXI o pensamento teológico 
divorciou-se quase que completamente da oração. É mais raro ainda se encontrar qualquer 
compromisso profundo entre a maioria dos teólogos com uma vida de oração que possa ser 
chamada de profunda. O pensar teológico deste século tornou-se um dos mais áridos da 
história da fé. Isso porque os grandes teólogos de outras épocas eram pessoas 
comprometidíssimas com a prática da oração. Antes do século XX a teologia fazia orar. Em 
nossos dias, entretanto, quanto mais teológico é o saber, menos se ora. E quando digo isso 
estou pensando não apenas naqueles teólogos que fizeram uma opção consciente por uma 
teologia sem oração. De fato, mesmo os teólogos defensores de teologias mais existenciais 
ou metafísicas não conseguiram conciliar seu discurso sobre a oração com uma vida onde a 
prática da oração possa ser achada no dia a dia. 

O mesmo fenômeno pode ser observado na vivência espiritual daqueles que 
postulam uma prática espiritual pragmática. Nesse caso, muitas vezes, o máximo que se 
encontra são aquelas orações práticas, algumas vezes chamadas de “telegramas” que em si 
mesmas sugerem um uso extremamente utilitarista da oração. Para tais pessoas, a oração 
não existe pelo simples prazer de se estar em contato com Deus. Algum tipo de operação 
tem de estar acontecendo. A oração tem de servir a algum propósito e tem de trazer 
resultado prático para a vida. Nessa perspectiva, a oração é uma espécie de e-mail nos 
negócios do Reino de Deus. É um modo rápido de se comunicar com o “patrão” quando os 
negócios não vão bem. Tal oração não tem em si o germe do prazer de buscar a Deus por 
Deus mesmo. Busca Deus pelo que Ele pode fazer. Ora, quando digo isto não estou nem de 
longe sugerindo que não se deva orar de maneira prática e por coisas palpáveis e objetivas. 
Ao contrário, a Bíblia está repleta de estímulo a que se ore de modo prático. A própria 
sequência de “buscar”, pedir e bater” ensinada por Jesus é veemente quanto a afirmar que a 
oração deve ser também praticada com “finalidades” específicas. No entanto, tal objetividade 
não é a razão de ser da oração. Jesus não orou apenas para pedir, mas sobretudo, a fim de 
estar com o Pai e se colocar em Ação de Graça. 

As mudanças que a ciência moderna produziu não alteraram apenas os instrumentos 
utilizados pelo homem. Elas mudaram ao mesmo tempo o próprio homem. E quando falo de 
mudanças no ser humano não estou falando de mudanças na “natureza” humana, mas em 
alterações no modo como a vida e o universo são concebidos. 

O fenômeno da ausência de oração nesta década passa decisivamente por um 
corredor histórico. Num universo considerado, regido por leis recém-descobertas, orientado 
por valores totalmente abertos a diferentes ideais sociais, e que usava aparatos de facilitação 
da vida considerados totalmente revolucionários, a oração se tornou extremamente 
desnecessária. Ainda mais porque a oração era um dos mais fortes “símbolos” daquela era 
de dependência das forças divinas. 

A oração não apenas dá presença à nossa presença na Presença de Deus, mas 
também autentica nosso existir humano. Ou seja: um ser humano se torna tanto mais 
humano quanto mais ele contempla o Criador. O oposto também é verdadeiro: um ser 
humano se torna tanto mais desumano quanto mais deliberadamente ele se ausente do 
Criador. 
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A melhor maneira de ser gente é mediante a contemplação de Deus. E há aqui uma 
ironia: não se aprende a ser homem com o homem, mas com Deus. A imagem e semelhança 
de Deus que se encontra perdida no homem só pode ser reencontrada no Criador. 

Esta é a razão, porque o humanismo não humanizou a humanidade. Ao contrário, 
desumanizou-a profundamente. Quando o homem busca o homem no homem, o humano se 
perde no homem. Quando o homem busca o homem em Deus, ele se encontra consigo 
mesmo e com o próximo, seu semelhante que perdeu a semelhança com Deus pelo pecado. 

Ora, é por esta razão que a oração é o mais forte instrumento de afirmação do Ser. 
Quem ora, fala com o Ser dos seres e com Aquele que é a origem de todos os seres que 
sabem que existem. Há muitos seres que existem e não sabem que existem. Os humanos 
nem sempre se dão conta de que existem. No entanto, eles tem a faculdade de se saberem 
vivos e de exercerem a plenitude dessa autoconsciência: a oração. 

Por estas e outras razões transcritas neste Projeto de Lei é que precisamos oficializar 
uma data que marque de forma digna o espaço que a oração deve ocupar em todos os 
escalões da sociedade”. 

Diante do exposto, espero contar com o imprescindível apoio dos nobres pares na 
aprovação do presente projeto. 

Nova Odessa, 16 de março de 2015. 
AVELINO XAVIER ALVES 

 
 


